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Inledning 

Vad betyder det att en människa tror eller litar på Gud i Psaltaren? I dagens samhälle är tro på 

Gud ofta en fråga om tron på Guds existens. Vad betyder det att tro och lita på Gud i kontexten 

i Psaltaren? Är det ett intellektuellt ställningstagande efter att ha vägt argument för och emot 

eller är det ett sätt att leva? 

 

Bakgrund 

Ärendet är att undersöka vilka hebreiska ord som används för att beskriva tro och tillit i 

Psaltaren, studera i vilka sammanhang de förekommer i Psaltaren och se hur de relaterar till 

varandra. Hebreiska ord som rymmer betydelserna att tro och/eller lita på är: ʼāman (i hifʽīl), 

bāṭaḥ, ḥāsā och šāʽan. Av dem återfinns följande ord i Psaltaren: ʼāman (i hifʽīl), bāṭaḥ och 

ḥāsā. 

Šāʽan, som inte kommer med i denna studie p.g.a. att ordet inte förekommer i Psaltaren, 

framträder bara i nifʽal och betyder att luta eller stödja sig. Symboliskt kan det få betydelsen att 

lita på.1 Verbet ʼāman förekommer förutom i hifʽīl även i nifʽal.2 ʼāman (i nifʽal) framträder 

enligt Alfred Jepsen mestadels i particip och “when neʼeman is used of things, a meaning like 

‘lasting, continual,’ is to be assumed, but when it is used of persons, it means ‘reliable.’”3 Att 

“vara bestående” eller “pålitlig” är inte en direkt beskrivning av verbhandlingen att tro eller lita 

på och därför är inte heller ʼāman (i nifʽal) med i denna studie. 

Följande tabell visar hebreiska ord i Psaltaren som rymmer betydelserna att tro och/eller lita 

på: 

 

 Betydelse enligt lexikonet BDB (Brown 2008) 

 I hifʽīl: stå fast; lita på och tro (ʼāman) ָאַמן

 Lita på (bāṭaḥ) ָבַטח

 Söka skydd, vilket enligt Andrew E. Hill (ḥāsā) ָחָסה

symboliskt kan betyda att lita på. (Hill 1997, 218) 

 

                                                 
1 Brown 2008, 1043. 

2 Lisowsky 1993, 107-108. 

3 Citatet är hämtat från 297. Jepsen 1977, 294 och 297. 
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ʼāman (i hifʽīl) framträder sju gånger i Psaltaren (51 gånger i hela den hebreiska bibeln).4 Bāṭaḥ 

förekommer 45 gånger i Psaltaren, varav 44 gånger i qal och en gång i hifʽīl (112 gånger i qal 

och fem gånger i hifʽīl i hela den hebreiska bibeln).5 Ḥāsā uppträder 25 gånger i Psaltaren, alltid 

i qal (37 gånger i hela den hebreiska bibeln).6 

Det är nödvändigt att göra ett urval av det här materialet. Ett antal psaltarpsalmer kommer att 

väljas ut för en fördjupande studie och förekomster av ʼāman (i hifʽīl) kommer inte att motivera 

det urvalet. I två av de sju fall som ʼāman (i hifʽīl) framträder i Psaltaren är betydelsen av ʼāman 

osäker (Ps 27:13 och 116:10).7 I fyra av de övriga fallen anspelas det på texter i Pentateuken 

(Ps 78:22 och 32 samt 106:12 och 24).8 Psalm 78 är en historisk psalm och om psalm 106 

skriver A. A. Anderson: ”This composition, like Ps. 78 and 105, deals with the sacral history 

of Israel…”9 Jag har tidigare skrivit en uppsats om användningen av ʼāman (i hifʽīl) i 

Pentateuken. I den här uppsatsen kommer jag att ge andra texter utrymme. Den sjunde 

förekomsten av ʼāman (i hifʽīl) i Psaltaren återfinns i Ps 119:66. 

I uppsatsen som jag har skrivit om användningen av ʼāman (i hifʽīl) i Pentateuken,10 

framkommer det bl.a. att ʼāman (i hifʽīl) är förknippat med tecken och under i Exodus och 

Numeri. I Ex 4:1-9 ger Herren Mose makt att utföra tre tecken, för att israeliterna ska tro att det 

Mose säger är sant. Efter att tecknen har utförts tror (ʼāman) folket i Ex 4:31. Efter att Herren 

har fört Israels folk genom havet och krossat egypterna i Exodus 14, står det i kapitlets sista 

vers, att folket litade (ʼāman) på honom. I Num 14:11 säger Herren, att folket inte litar (ʼāman) 

på honom, trots alla tecken som han har gjort bland dem. Vilka motiv kan förknippas med bāṭaḥ 

och ḥāsā i Psaltaren? Efter en genomläsning av artiklar om bāṭaḥ och ḥāsā i uppslagsverken 

TDOT och NIDOTTE,11 är mitt intryck att bāṭaḥ är förenat med en del intressanta motiv som 

jag skulle vilja fördjupa mig i. Därför kommer jag att låta bāṭaḥ styra min undersökning och 

mitt material i högre grad än ḥāsā. 

 

                                                 
4 Lisowsky 1993, 108. 

5 Ibid, 209-210. 

6 Ibid, 514. 

7 Jepsen 1977, 304. 

8 Ibid, 303-304. 

9 Citatet är hämtat från 735. Anderson 1972, 561 och 735. 

10 Anshelm 2014. 

11 Gamberoni 1986, Hill 1997, Jepsen 1977 och Moberly 1997. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att få en fördjupad förståelse av vad bāṭaḥ betecknar i 

relation till motiv och i jämförelse med ḥāsā i sin litterära kontext i klago-, förtröstans- och 

tackpsalmerna. 

 Om avgränsningen till klago-, förtröstans- och tackpsalmerna, se under rubriken 

”Undersökningsmaterial”. 

 

Frågeställning 

 

Det är bättre att ty sig (ḥāsā) till Herren 

än att lita (bāṭaḥ) på människors hjälp. 

Det är bättre att ty sig (ḥāsā) till Herren 

än att lita (bāṭaḥ) på mäktiga män. (Ps 118:8-9) 

 

Här i inledningen har jag citerat Bibel 2000, men i huvuddelen är alla översättningar mina. I Ps 

118:8-9 har bāṭaḥ andra objekt än Herren. Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ och vilka 

konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på dem? Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud? 

Fredrik Lindström skriver om en livsförståelse som han kallar ”tempelteologin”. Den har i 

hög grad påverkat psalmteologin och kännetecknas av en dualistisk livsförståelse och en 

inriktning mot individen, inte mot folket och dess ledare.12 Kan motiv i den livsförståelse som 

tempelteologin uttrycker sättas i samband med användningen av bāṭaḥ? 

Finns det andra motiv som kan sättas i samband med användningen av bāṭaḥ? 

I Ps 118:8-9 står bāṭaḥ tillsammans med ḥāsā. Vad har bāṭaḥ och ḥāsā gemensamt och vad 

skiljer dem åt? 

Psalm 118 är en individuell tackpsalm. Används bāṭaḥ på olika sätt i olika genrer? 

Den övergripande frågeställningen för denna uppsats är: Vad betecknar bāṭaḥ i relation till 

motiv och i jämförelse med ḥāsā i sin litterära kontext i klago-, förtröstans- och tackpsalmerna? 

Frågan delas upp i följande analysfrågor: 

1. Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ? 

2. Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud resp. andra objekt? 

                                                 
12 Lindström 2003a, 46-47; jfr den engelska versionen Lindström 2003b, 258-260. 
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3. Kan motiv i den livsförståelse som tempelteologin uttrycker sättas i samband med 

användningen av bāṭaḥ? 

4. Finns det andra motiv som kan sättas i samband med användningen av bāṭaḥ? 

5. Vad har bāṭaḥ och ḥāsā gemensamt och vad skiljer dem åt? 

6. Används bāṭaḥ på olika sätt i olika genrer? 

 

Teoretisk ram 

Kontext 

Det finns enligt Moisés Silva olika typer av kontext: 

1. Vilka ord som ordet är kombinerat med 

En beskrivning av ett ords betydelse kan enligt Silva inte ignorera vilka ord som ordet 

är kombinerat med.13 Går det ex. att urskilja något mönster i vem eller vad som är ett 

verbs subjekt eller objekt? Används ordet tillsammans med någon preposition som har 

inverkan på dess betydelse?14 

2. Litterär kontext 

Den litterära kontexten inkluderar enligt Silva mer än ett särskilt stycke. Den kan också 

utgöras av ett kapitel eller en bok.15 

3. Historisk kontext 

Det här är en kontext som ligger utanför språket. Det är de yttre omständigheter inom 

vilka språket verkar.16 

4. Tolkningshistoria och förförståelse 

Tolkningar som har gjorts av den studerade texten och förförståelsen hos dagens 

uttolkare är enligt Silva också en del av kontexten.17 

Olika nivåer av litterär kontext, som orden som ett ord är kombinerat med är en del av, har 

enligt Silva olika tyngd vid tolkningen av det studerade objektet. Man kan föreställa sig de olika 

nivåerna som cirklar, där den minsta är den närmaste kontexten. Den är omsluten av den näst 

minsta cirkeln, som ex. består av ett kapitel. Den är i sin tur omsluten av en ännu större cirkel, 

                                                 
13 Silva 1994, 141-143. 

14 Walton 1997, 166. 

15 Silva 1994, 143-144 och 156. 

16 Ibid, 136 och 144-147. 

17 Ibid, 147-148. 
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som t.ex. består av hela boken o.s.v. Ju mindre cirkeln är, desto större chans att den påverkar 

det studerade objektet, enligt Silva. De närmare, mindre, cirklarna bör därför prioriteras vid 

tolkningen, även om ”broader theological concerns are not to be set aside in the exegetical 

process”.18 

 

Olika kategorier 

John H. Walton poängterar vikten av att hålla isär olika kategorier i studiet av ett ord. Ex. lyfter 

Walton fram att ett ord kan användas med en viss betydelse i en genre, en betydelse som ordet 

inte har i andra typer av litteratur. Så behöver inte vara fallet, men en förändring av ordets 

betydelse i en viss genre är möjlig.19 

Psaltaren är poetisk till sin karaktär, men det går att förfina den genrebestämningen genom 

att dela in boken i mindre genrer eller Gattungen. Det är något jag kommer att göra under 

rubriken ”Undersökningsmaterial”. 

Ett annat exempel på vad Walton lyfter fram är att det hebreiska verbets stamformer, t.ex. 

qal och hifʽīl, bör studeras var för sig. Det är inte alltid så att relationen mellan stamformerna 

följer ett regelbundet mönster, som t.ex. att hifʽīl är en kausativ form av qal, utan det finns gott 

om undantag.20 

Mitt fokus är att studera verbhandlingen ”att tro” eller ”lita på” och jag kommer därför att 

rikta min uppmärksamhet mot de stamformer av bāṭaḥ och ḥāsā som rymmer betydelserna att 

tro eller lita på. Det gäller qal av bāṭaḥ och qal av ḥāsā. Bāṭaḥ förekommer dessutom en gång 

i hifʽīl i Psaltaren (22:10). Bāṭaḥ i hifʽīl kommer jag att studera om formen uppträder i mitt på 

andra grunder valda material. 

Walton skriver också att hebreiska ord som delar samma rot under tidens gång kan utveckla 

väldigt olika betydelser. Det kan t.ex. gälla ett verb och några substantiv. Med tanke på att de 

kan utveckla väldigt olika betydelser, bör de olika orden som delar samma rot studeras var för 

sig.21 

Jag är inte främmande för att belysa ord som har samma rot som bāṭaḥ och ḥāsā i de fall jag 

finner det fruktbart. Orden som delar samma rot som bāṭaḥ och ḥāsā kommer däremot inte att 

                                                 
18 Citatet är hämtat från 136. Silva 1994, 156-159. 

19 Walton 1997, 164. 

20 Ibid, 165. 

21 Ibid. 
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styra mitt val av material, eftersom de inte beskriver verbhandlingen att tro eller lita på, utan 

det är om de framträder i mitt på andra grunder valda material som jag kommer att nämna dem. 

 

Lexikal och kontextuell betydelse 

En sak som jag vill förtydliga, är att min avsikt inte är att komma fram till en översättning av 

bāṭaḥ. När det gäller denna lexikala betydelse av ordet kommer jag att utgå ifrån tre lexikon: 

BDB, DCH och HALOT.22 Min avsikt är att fördjupa mig i den mening som bāṭaḥ betecknar 

och se vilka motiv som kan associeras till den. Det är således den kontextuella betydelsen av 

ordet som jag kommer att studera. 

 

Relationer mellan ord 

Det finns enligt Silva relationer mellan ord baserade på likhet och relationer baserade på 

motsats.23 Relationen mellan bāṭaḥ och ḥāsā är, kan redan konstateras, baserad på likhet och 

inte på motsats. Silva beskriver följande typer av relationer baserade på likhet:24 

 Överlappande relationer existerar mellan ord som kan ersätta varandra i vissa 

sammanhang, alltså mellan ord som är synonymer.25 

 Närliggande relationer existerar mellan ord som inte kan ersätta varandra, även om de 

delar vissa kännetecken. T.ex. har ”gå” och ”springa” en liknande betydelse, men de 

kan inte ersätta varandra i ett visst sammanhang.26 

 Inbegripande relationer innebär att betydelsen av ett ord, t.ex. blomma, inbegriper 

betydelsen av ett annat ord, t.ex. ros. ”Blomma” kan ersätta ros i många sammanhang, 

men ”ros” kan ersätta ”blomma” bara i sammanhang där ingen annan blomma åsyftas.27 

 

 

 

 

                                                 
22 Brown 2008, Clines 1993-2011 och Koehler & Baumgartner 1994-2000. 

23 Silva 1994, 120-132. 

24 Alla exempel och mallar är hämtade från Silva 1994, 120-129. 

25 Silva 1994, 126. 

26 Ibid. 

27 Silva 1994, 127. 
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Överlappning Beröring Inbegripande 

 

  

 

Metod 

Jag kommer att använda en metod för ordstudier som bygger på den teoretiska ramen ovan, 

som i sin tur är baserad på framför allt Silvas bok Biblical Words and Their Meaning, men även 

artikeln ”Principles for Productive Word Study” av Walton.28 

I Silvas bok tar jag fasta på teorin att den närmaste litterära kontexten har störst påverkan på 

det studerade objektet, även om den vidare kontexten också kan påverka. Följande frågor 

kommer att ställas: Vad är subjekt till bāṭaḥ? Vad är objekt? Används bāṭaḥ tillsammans med 

någon preposition eller negation som har inverkan på ordets betydelse? Framträder det i den 

litterära kontexten något motiv som kan sättas i samband med användningen av bāṭaḥ? 

I Silvas bok tar jag likaså fasta på inriktningen att fokusera på relationen mellan betydelser 

hos olika ord. Jag kommer att studera relationen mellan bāṭaḥ och ḥāsā. Är orden överlappande, 

närliggande eller inbegripande? 

Därtill kommer jag att använda formkritik och poetisk analys. Formkritiken syftar till att 

fastställa textens genre genom att studera dess form och innehåll.29 Jag kommer att använda 

mig av formkritik för att avgränsa textavsnitt, ge ett textsammanhang till dem och diskutera 

deras litterära typ eller genre. I det ärendet kommer jag att ta hjälp av bibelkommentarer. 

Med poetisk analys menar jag en form av retorisk kritik. Den poetiska analysen syftar till att 

utröna vad som är unikt med texten. Med den studeras hur grammatiska former, ord, uttryck 

och motiv bildar mönster av olika slag.30 Frågor som kan ställas inom ramen för den poetiska 

analysen är om nyckelord upprepas, om det förekommer parallellism och om bildspråk eller 

metaforer används. Jag kommer att använda poetisk analys för att relatera användningen av ord 

till sammanhanget. 

                                                 
28 Silva 1994 och Walton 1997. 

29 Eriksson & Viberg 2009, 199; se även McKenzie & Haynes 1999, 58-89. 

30 Eriksson & Viberg 2009, 201; se även McKenzie & Haynes 1999, 158-159 och 176. 

Gå Springa Ros 

Blomma 
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Parallellism är ett ”stilgrepp som innebär att en tanke upprepas och varieras i två eller flera 

på varandra följande, likformigt byggda språkled.”31 

 

Studiens relation till tidigare forskning 

Alfred Jepsen och Walter Moberly skriver i TDOT resp. NIDOTTE om andra objekt än Herren 

till bāṭaḥ.32 Moberly lyfter även fram en konsekvens av att lita (bāṭaḥ) på Gud, då han skriver 

att det finns ett samband mellan mänsklig tillit och gudomlig befrielse.33 Det jag hoppas kunna 

tillföra är en fördjupande studie av de här motiven. 

I sin artikel ”Teodicéfrågan i Psaltaren: En fråga för Gamla testamentets teologi” (jfr den 

engelska, utvidgade versionen ”Theodicy in The Psalms”) behandlar Fredrik Lindström ämnet 

Guds roll i lidande.34 Lindström framhåller följande drag i psaltarpsalmernas 

lidandeskildringar: 

 Teman som är relaterade till ”synd”, ”skuld”, ”förlåtelse” och ”soning” har ingen 

framstående plats i psalmerna. I stället anklagas Gud för lidandet. 

 Även om Gud hålls ansvarig för lidandet, genom att vara frånvarande, kommer det 

från ett fientligt område som attackerar den bedjande. 

 Livsförståelsen är således dualistisk: i psalmerna räknas det med ett område som hotar 

mänskligt liv och mot det området måste Gud försvara sitt välde. Denna livsförståelse 

formades sannolikt under kungatiden runt det första templet och Lindström kallar den 

”tempelteologin”. Inte förrän på ett senare stadium, med början under exilen, började 

andra traditioner än tempelteologin att påverka psalmteologin. Tempelteologin 

kännetecknas förutom av den dualistiska livsförståelsen även av en inriktning mot 

individen, inte mot folket och dess ledare.35 

Kan användningen av bāṭaḥ sättas i samband med motiv i tempelteologin, vilken i hög grad 

har påverkat psalmteologin? 

 

                                                 
31 <www.ne.se/lang/parallellism/279905> 2014-01-28. 

32 Jepsen 1977, 90-91 och Moberly 1997, 645. 

33 Moberly 1997, 646. 

34 Lindström 2003a och Lindström 2003b. 

35 Lindström 2003a, 46-47; jfr den engelska versionen Lindström 2003b, 258-260. 
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Undersökningsmaterial 

I den hebreiska bibeln kallas Psaltaren תהלים (tehillīm), vilket betyder lovsånger. Tehillīm 

kommer från samma rot som halelū-jāh (halleluja=lova Herren).36 

I början av 1900-talet försökte den tyska forskaren Hermann Gunkel att kategorisera 

psalmerna utifrån deras Gattungen (genrer).37 Gunkel identifierade lovsånger som en 

huvudsaklig genre i Psaltaren, men han urskiljde även fyra andra huvudsakliga Gattungen: 

kollektiva klagopsalmer, individuella klagopsalmer, tackpsalmer och kungapsalmer.38 

Lovsången eller hymnen består vanligtvis av tre delar: 

1. Uppmaning att lova Herren 

2. Motivering till lovsången, skälen till uppmaningen anges 

3. Avslutning, inledningen upprepas med större eller mindre variationer39 

Ett vanligt mönster för klagopsalmen eller bönepsalmen är: 

1. Anrop till Gud med frågor eller anklagelser 

2. Beskrivning av en nödsituation 

3. Parti där den bedjande ”uttrycker sin tillit till Gud och sin tro på att Gud hör bön”40 

Formen för tackpsalmen kan enligt Eriksson & Viberg vara väldigt varierad, men de anger 

följande grundstruktur: 

1. Inledning, enligt Anderson en åkallan av Herrens namn41 

2. Beskrivning av hur Herren räddade ur en nödsituation 

3. Avslutning42 

Kungapsalmen hänför Eriksson & Viberg till en grupp med mindre genrer, vilka avgränsas 

mer p.g.a. sitt innehåll och mindre p.g.a. formella drag. Kungapsalmen talar enligt Eriksson & 

Viberg antingen om Herren som kung eller om den jordiska kungen som Herrens utvalda. Till 

de mindre genrerna hör också förtröstanspsalmen, vishetspsalmen samt lagpsalmen eller 

torapsalmen.43 

                                                 
36 Brown 2008, 237-240. 

37 Anderson 1972, 29 och Eriksson & Viberg 2009, 132. 

38 Enligt Anderson urskiljde Gunkel även en sjätte huvudkategori: ”Enthronement Psalms”. Anderson 1972, 29; 

Craigie & Tate 2004, 45 och Eriksson & Viberg 2009, 132. 

39 Anderson 1972, 32-33 och Eriksson & Viberg 2009, 128. 

40 Citatet är hämtat från Eriksson & Viberg. Anderson 1972, 37 och Eriksson & Viberg 2009, 128. 

41 Anderson 1972, 35. 

42 Eriksson & Viberg 2009, 129; jfr Anderson 1972, 35-36. 

43 Eriksson & Viberg 2009, 129. 
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Anderson placerar förtröstanspsalmerna (”Psalms of Confidience or Trust”) som en 

underkategori till klagopsalmerna.44 

Bāṭaḥ förekommer, som tidigare har nämnts, 45 gånger i Psaltaren och ḥāsā framträder 25 

gånger. Det är nödvändigt att göra ett urval av det här materialet. Min frågeställning och mina 

analysfrågor kommer att styra det urvalet. Av de psaltarpsalmer där bāṭaḥ förekommer 

avgränsas följande: 

1. En av uppsatsens ansatser är att undersöka motivet med andra objekt än Herren till 

bāṭaḥ. Jepsen och Moberly ger exempel på andra objekt än Herren till bāṭaḥ i följande 

psaltarpsalmer: 41; 44; 49; 52; 62; 115; 118; 135 och 146.45 

2. En annan av uppsatsens ansatser är att studera vilka konsekvenser det kan få att lita 

(bāṭaḥ) på Gud. Moberly ger exempel på sambandet mellan mänsklig tillit och gudomlig 

befrielse i följande psaltarpsalmer: 22; 25; 28; 31 och 86.46 

3. En tredje av uppsatsens ansatser är att jämföra bāṭaḥ med ḥāsā. Både bāṭaḥ och ḥāsā 

uppträder i följande psaltarpsalmer: 25; 31; 37; 91 och 118. 

I och med ovanstående kriterier för urvalet har 16 psaltarpsalmer framträtt. Av utrymmesskäl 

måste jag göra ytterligare en avgränsning. Jag kommer att begränsa mig till klago-, förtröstans- 

och tackpsalmerna. Följande elva psaltarpsalmer kommer att studeras i huvuddelen: 

 

Individuella klagopsalmer 

Psalm 22 

Psalm 25 

Psalm 31 

Psalm 41 

Psalm 86 

 

Förtröstanspsalmer 

Psalm 44 

Psalm 62 

Individuella tackpsalmer 

Psalm 28 

Psalm 118 

 

Blandformer 

Psalm 52 

Psalm 115 

  

                                                 
44 Anderson 1972, 39. 

45 Jepsen 1977, 90-91 och Moberly 1997, 645. 

46 Moberly 1997, 646. 
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Huvuddel 

Individuella klagopsalmer 

Psalm 22: att slippa stå där med skammen 

Om psalmen 

Bodil Ejrnæs ger i bibelkommentaren Dansk kommentar til Davids Salmer följande 

uppställning av psalmens form: 

 

v. 1 Rubrik 

v. 2-22 Psalmistens klagan och bön 

v. 2-3 Anrop och anklagan 

v. 4-6 Tillitsförklaring: hänvisning till förhållandet mellan fäderna och Gud 

v. 7-9 En beskrivning av psalmistens situation 

v. 10-12 Tillitsförklaring: hänvisning till förhållandet mellan psalmisten och Gud 

v. 13-19 En beskrivning av psalmistens situation 

v. 20-22 Anrop, bön om räddning och bönhörelse 

v. 23-32 Psalmistens reaktion på räddningen47 

 

I v. 2-6 kontrasteras bedjarens situation med fädernas situation, fäderna som litade och befriades 

från sina svårigheter. Här finns enligt A. A. Anderson en implicit bön till Gud: ”I trust in you, 

therefore deliver me”.48 I v. 4-6 framträder bāṭaḥ tre gånger och det är i den perikopen som min 

analys kommer att vara koncentrerad nedan. Jag kommer också att röra vid v. 10-12, då en 

förekomst av bāṭaḥ i hifʽīl återfinns här. 

Genremässigt kommer både Anderson och Ejrnæs fram till att psalm 22 är en individuell 

klago- eller bönepsalm,49 men vid närmare läsning visar det sig att det inte är så enkelt. 

Anderson skriver att Ps 22:1-22 liknar en klagopsalm, medan Ps 22:23-32 uttrycker lovsång 

och tacksamhet.50 Min analys nedan kommer att röra sig inom den första delen av psalmen, som 

enligt Anderson liknar en klagopsalm. Psalmen innehåller enligt Ejrnæs typiska drag för genren 

                                                 
47 Ejrnæs 2009, 82-83. 

48 Anderson 1972, 185. 

49 Anderson 1972, 38 och Ejrnæs 2009, 80. 

50 Anderson 1972, 184. 
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individuell klagan och bön, som t.ex. anrop och anklagan, klagan i form av lidandeskildring 

och tillitsyttring.51 Den följer däremot inte den enkla, tredelade struktur som jag presenterade i 

inledningen, utan är mer komplext uppbyggd än så. 

Psalm 22 skiljer sig således från andra klago- eller bönepsalmer i det att två teman blir 

dominerande: v. 2-22 kännetecknas av psalmistens lidande och erfarenhet av gudsfrånvaro, 

medan v. 23-32 präglas av lovprisning och tillbedjan av Gud.52 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ (i qal) framträder två gånger i v. 5 och en gång i v. 6. Den enda form av bāṭaḥ i Psaltaren 

som inte står i qal utan i hifʽīl uppträder också i psalm 22, närmare bestämt i v. 10. 

 

Ps 22:5 מֹו׃ ַֽ ְט֗חּו ַוְַֽתַפְלט  ֵ֑ינּו ָבָּ֜ ְָּ֭ך ָבְט֣חּו ֲאֹבת   ְב
 På dig litade våra fäder, de litade och du räddade dem.53 

 

Ps 22:6 ֹוׁשּו׃ ֣יָך ָזֲע֣קּו ְוִנְמָלֵ֑טּו ְבָךָ֖ ָבְט֣חּו ְולֹא־בַֽ ל   א 
 Till dig ropade de och de blev räddade, på dig litade de och de fick inte stå där med 

skammen. 

 

Subjektet till alla tre förekomster av bāṭaḥ i v. 5-6 är ”våra fäder”. Objektet till den första och 

tredje förekomsten (i v. 5a och 6) är Gud (se v. 2 och 3). Den andra förekomsten (i v. 5b) står 

utan objekt, men är ett eko av bāṭaḥ i v. 5a och det implicita objektet är Gud. Det är således 

”våra fäder” som litar (bāṭaḥ) på Gud i Ps 22:5-6. 

Prepositionen som används i de två fall som bāṭaḥ har ett uttalat objekt är be. Jerome F. D. 

Creach skriver att bāṭaḥ (i qal) används med prepositionen be i Psaltaren, med några få undantag 

(Ps 31:7 och 15; 37:5 samt 56:4).54 Jag har i lexikon funnit ytterligare några undantag. BDB och 

DCH är samstämmiga, förutom ovanstående har objektet till bāṭaḥ en annan preposition än be 

i följande verser: Ps 4:6; 49:7 och 86:2.55 Med tanke på att bāṭaḥ (i qal) förekommer 44 gånger 

                                                 
51 Ejrnæs 2009, 80-81. 

52 Ibid, 81. 

53 -ēmō är en poetisk form av -ēm. Nyberg 1972, 87 § 43u. 

54 Creach 1996, 39. 

55 Brown 2008, 105 och Clines 1993-2011, 140. 
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i Psaltaren, är det ändå en grundregel att ordet, liksom här, står tillsammans med prepositionen 

be i Psaltaren, även om det finns sju undantag. 

Zāʽaq (=ropa) i v. 6 är parallellt med bāṭaḥ i samma vers. De står i två på varandra följande, 

likformigt byggda språkled. 

Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud i Ps 22:4-6? En konsekvens av fädernas 

tillit (bāṭaḥ) till Gud är att de blev räddade (pālaṭ i piʽel). Här finns alltså ett samband mellan 

mänsklig tillit (bāṭaḥ) och gudomlig räddning. En annan konsekvens är att de inte fick stå där 

med skammen (bōš). 

Bōš betyder enligt DCH ”be ashamed, be put to shame” (=skämmas, få stå där med 

skammen).56 Vad betyder det att ”få stå där med skammen”? Horst Seebass beskriver bōš enligt 

följande: 

 

bosh expresses the idea that someone, a person, a city, a people, a professional organization, or the 

like, underwent an experience in which his (or its) former respected position and importance were 

overthrown. Someone risked something to a power, whether it be to another person, a country, or a 

god, and thus undertook a daring adventure. Now he receives the consequences of that venture so 

that he must suffer the opposite of what he sought, viz., dishonor, and be put to shame, not because 

of some subjective act but because of something that was inherent in the risk he took.57 

 

Bōš är alltså en konsekvens av ett risktagande, den som satsar fel får stå där med skammen och 

vanäran. J. W. Olley tillägger i sin artikel ”A Forensic Connotation of bôš” att bōš ofta används 

i sammanhang präglade av både dom (visas eller erkänna sig ha fel) och försvar (med negation: 

visas ha rätt).58 Den som visas eller erkänner sig ha fel får alltså stå där med skammen och den 

som har rätt slipper stå där med skammen. 

Konsekvenserna av att lita (bāṭaḥ) på Gud i Ps 22:4-6 är inte separerade utan 

sammankopplade, så att konsekvensen av att lita (bāṭaḥ) på Gud i Ps 22:4-6 är att inte ha satsat 

fel och få stå där med skammen (bōš), utan att visas ha rätt och bli räddad. Räddningen innebär 

således en frånvaro av skam (bōš), med andra ord att slippa stå där med skammen. 

Moberly ger i artikeln ”בטח” i NIDOTTE som sagt exempel på sambandet mellan mänsklig 

tillit (bāṭaḥ) och gudomlig befrielse i ett antal psaltarpsalmer, av vilka psalm 22 är en. Moberly 

                                                 
56 Clines 1993-2011, 130. 

57 Seebass 1975, 52, se även 58-59. 

58 Olley 1976, 231-232. 
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skriver: ”The Psalms do not specify the form in which the deliverance should take place.”59 

Något vi har sett däremot är att räddningen i psalm 22 innebär en frånvaro av skam (bōš). 

Konsekvensen av fädernas rop (zāʽaq) till Gud i Ps 22:4-6 är också att de blev räddade (mālaṭ 

i nifʽal). Fädernas tillit (bāṭaḥ) till och rop (zāʽaq) till Gud resulterade således i en räddning 

(pālaṭ i piʽel och mālaṭ i nifʽal). Tilliten (bāṭaḥ) och ropet (zāʽaq) hör alltså samman i denna 

text. Samhörigheten förstärks av att de används parallellt i v. 6. Fädernas tillit (bāṭaḥ) till Gud 

tar sig i Ps 22:4-6 uttryck i ett rop (zāʽaq) till Gud. Det är anmärkningsvärt i relation till den 

studie som jag gjorde av ̓ āman (i hifʽīl) i Exodus och Numeri i min D-uppsats.60 ̓ āman (i hifʽīl) 

betyder att lita på och tro och i Exodus och Numeri används termen synonymt med šāmaʽ, som 

i de berörda sammanhangen (Ex 4:1-9 och Num 14:10b-25) betyder att lyssna (med tro) och att 

lyda. ʼāman (i hifʽīl) är också förknippat med att vörda (jārēʼ) Gud och hålla Gud helig (qādaš 

i hifʽīl) i Exodus och Numeri (se Ex 14:31 och Num 20:12). I Ps 22:4-6 beskrivs tilliten (bāṭaḥ) 

inte som ett lyssnande och en lydnad, inte heller som att vörda och hålla helig, utan som något 

som uttrycks med en mer utåtriktad kraft: ett rop (zāʽaq). 

I Ps 22:10-12 finns en andra tillitsförklaring i psalm 22. I v. 10-12 hänvisas det inte till 

förhållandet mellan fäderna och Gud som i v. 4-6, utan till förhållandet mellan psalmisten och 

Gud. Bāṭaḥ i hifʽīl står i v. 10. 

 

Ps 22:10 ֣י־ַאָת י׃ִכַֽ י ִאִמַֽ ֵ֥ י ַעל־ְׁשד  ְבִטיִח֗ ן ַמָּ֜ י ִמָבֵ֑ט    ה ֹגִח֣
 Ty du drog fram mig från moderlivet, gjorde mig trygg vid min mors bröst. 

 

Bāṭaḥ i hifʽīl är en kausativ form av bāṭaḥ i qal och betyder enligt lexikon ”cause to trust, make 

secure, inspire confidence”,61 d.v.s. få att lita, göra trygg, inspirera till tillit. DCH och HALOT 

tar upp möjligheten att det, i enlighet med Genizafragmenten och några få handskrifter av 

Septuaginta och Peshitta, skulle stå mivṭaḥῑ (=mitt förtroende) i stället för bāṭaḥ i hifʽīl i Ps 

22:10.62 Jag menar att bāṭaḥ i hifʽīl fungerar väl i sammanhanget i v. 10 och ser ingen anledning 

att byta till något alternativ. 

Det är här anmärkningsvärt att Herren är subjekt och psalmisten objekt. Herren orsakar 

psalmisten att lita (bāṭaḥ i hifʽīl). 

                                                 
59 Moberly 1997, 646. 

60 Anshelm 2014. 

61 Brown 2008, 105; Clines 1993-2011, 140 och Koehler & Baumgartner 1994-2000, 120. 

62 Clines 1993-2011, 140 och Koehler & Baumgartner 1994-2000, 120. 
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Sammanfattning 

Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud (analysfråga 2) i Ps 22:4-6? Räddningen, som 

en konsekvens av tillit (bāṭaḥ), innebär en frånvaro av skam (bōš). Finns det andra motiv som 

kan sättas i samband med användningen av bāṭaḥ (analysfråga 4) i psalm 22? Fädernas tillit 

(bāṭaḥ) till Gud tar sig uttryck i ett rop (zāʽaq) till Gud. I Ps 22:10 orsakar Herren psalmisten 

att lita (bāṭaḥ i hifʽīl). 

 

Psalm 25: ännu en frånvaro av skam 

Om psalmen 

Psalm 25 är enligt Ejrnæs uppbyggd enligt följande: 

 

v. 1a Rubrik 

v. 1b-7 Bön 

v. 1b-3 Tillitsyttring och bön om att inte få stå där med skammen 

v. 4-7 Bön om vägledning och förlåtelse 

v. 8-14 Bekännelse 

v. 8-10 Utsaga om Herren som den som vägleder 

v. 11 Bön om förlåtelse 

v. 12-14 Utsaga om den gudfruktiga, som får sin lön 

v. 15-21 Bön 

v. 15-18 Bön om räddning och förlåtelse 

v. 19-21 Bön om att inte få stå där med skammen och tillitsyttring 

v. 22 Bön om Israels räddning63 

 

I de två bönerna (v. 1b-7 och v. 15-21) finns enligt Ejrnæs tre böner om räddning från fiender 

och svårigheter. Det är närmare bestämt i v. 2, v. 16-17 och v. 19-20.64 I två av bönerna om 

räddning återfinns två ord som är av särskilt intresse för denna uppsats. Bāṭaḥ står i bönen i v. 

2 och ḥāsā står i bönen i v. 19-20. Dessa båda sammanhang ska jag därför studera närmare 

nedan. 

                                                 
63 Ejrnæs 2009, 97. 

64 Ibid, 96. 
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Psalm 25 kan kategoriseras som en individuell klago- eller bönepsalm. Ejrnæs motiverar 

bestämningen utifrån att de svårigheter som psalmisten utsätts för och de uttryck för tillit, som 

finns i psalmens bön, är element som är karaktäristiska för genren.65 Liksom i psalm 22 

återfinns i psalm 25 alltså element som hör till genren individuella klagopsalmer och liksom i 

psalm 22 följer strukturen inte den tredelade mall som jag angav i inledningen, med 1. ett anrop 

till Gud, 2. en beskrivning av en nödsituation och 3. ett parti där psalmisten uttrycker sin tillit 

till Gud. 

Särskiljande för psalm 25 är enligt Ejrnæs att den har några drag som är utmärkande för 

vishetslitteraturen. Den är också alfabetiskt strukturerad, så att varje bokstav i det hebreiska 

alfabetet inleder en mindre enhet i psalmen. Mönstret följs dock inte helt, vilket vi ska se 

exempel på i v. 2.66 

 

Ord för tillit i psalmen 

I v. 2 framträder som sagt bāṭaḥ och i v. 20 uppträder ḥāsā. 

 

Ps 25:2 י׃ ּו ֹאְיַב֣י ִלַֽ ֹוָׁשה ַאל־ַיַַֽעְלצָ֖ בֵ֑ י ְבָ֣ך ָבְַּ֭טְחִתי ַאל־א   אֱֹֽלַה֗
 Min Gud, på dig litar jag, låt mig inte stå där med skammen, må inte mina fiender 

jubla över mig. 

 

Subjektet till bāṭaḥ i Ps 25:2 är ”jag” och objektet är Gud. Be används som preposition. Versen 

börjar inte med bokstaven bēt, som man skulle förvänta sig av den andra versen i en psalm som 

är alfabetiskt strukturerad, men om man läser den textkritiska apparaten, ser man förslag på att 

flytta punkten (sōf pāsūq) i v. 1 så, att den hamnar efter ”min Gud” och bekā inleder v. 2. 

En förväntad konsekvens av att lita (bāṭaḥ) på Gud i Ps 25:2, är att inte få stå där med 

skammen (bōš), att med andra ord inte ha satsat fel utan visas ha rätt. Här dyker alltså bōš upp 

igen. Liksom i psalm 22 är det en (i psalm 25 ännu inte inträffad, förväntad) konsekvens av att 

lita (bāṭaḥ) på Gud, att slippa stå där med skammen (bōš). En annan förväntad konsekvens av 

att lita (bāṭaḥ) på Gud i Ps 25:2, är att ens fiender inte ska jubla över en. 

V. 2 utgörs som sagt av en bön om räddning från fiender och svårigheter. Psalmisten ber här 

om att bli räddad från fiendernas jubel. I psalmistens bön finns ett samband mellan mänsklig 

                                                 
65 Ejrnæs 2009, 96; se även Anderson 1972, 206. 

66 Ejrnæs 2009, 95-96. 
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tillit (bāṭaḥ) och gudomlig räddning. En förväntad konsekvens av att lita (bāṭaḥ) på Gud är att 

inte få stå där med skammen (bōš), utan att bli räddad från fiendernas jubel. 

Moberly har i NIDOTTE noterat sambandet mellan mänsklig tillit (bāṭaḥ) och gudomlig 

befrielse i Ps 22:5-6 och Ps 25:1-2.67 I den här studien har det kastats ljus över vad befrielsen 

innebär: en frånvaro av skam (bōš) och en frånvaro av fiendernas jubel. 

 

Ps 25:20 ְך׃ יִתי ָבַֽ י־ָחִסֵ֥ ֗בֹוׁש ִכַֽ ִֵ֑ני ַאל־א ָּ֜ ְְּ֭פִׁשי ְוַהִציל   ָׁשְמָר֣ה ַנ
 Bevara min själ och rädda mig! Må jag inte stå där med skammen, ty jag söker skydd 

hos dig. 

 

Subjektet till ḥāsā i Ps 25:20 är ”jag”. Den som psalmisten söker skydd hos är ”dig” och läser 

man psalmen i sin helhet är det uppenbart att psalmens ”du” är Gud. Grammatiskt är Gud här 

inte objekt till ḥāsā, utan ett rumsadverbial, som anger var psalmisten söker skydd. 

Innehållsmässigt fungerar dock Gud som objekt till ḥāsā, eftersom ḥāsā symboliskt kan betyda 

att lita på, vilket det rimligtvis gör här. En förväntad konsekvens av att söka skydd (ḥāsā) hos 

Gud i Ps 25:20 är att inte få stå där med skammen (bōš). En annan förväntad konsekvens är att 

bli räddad (nāṣal i hifʽīl) och att ens själ ska bli bevarad. V. 19-20 utgörs som sagt av en bön 

om räddning från fiender och svårigheter. Det står om de många, hatande fienderna i v. 19. 

Psalmisten ber alltså om att bli räddad från fiendernas hat. I psalmistens bön finns ett samband 

mellan mänsklig tillit (ḥāsā) och gudomlig räddning. En förväntad konsekvens av psalmistens 

tillit (ḥāsā) till Gud är att inte få stå där med skammen (bōš), utan att bli räddad från fiendernas 

hat. Bāṭaḥ och ḥāsā i psalm 25 har således flera gemensamma attribut: de har samma subjekt 

(”jag”, d.v.s. psalmisten), samma innehållsmässiga objekt (”dig”, d.v.s. Gud) och samma 

förväntade konsekvens – att inte få stå där med skammen (bōš), utan att bli räddad från 

fienderna. 

Ytterligare en likhet mellan bāṭaḥ i Ps 25:2 och ḥāsā i Ps 25:20 är att qāwā, som betyder att 

”vänta på”, står i nära anslutning till de båda verben. I Ps 25:3 står det: ”Inga som väntar (qāwā) 

på dig ska stå där med skammen (bōš)…” I Ps 25:21 används orden ”ty jag väntar (qāwā) på 

dig” parallellt med ḥāsā.68 

Allt detta bidrar till bedömningen att bāṭaḥ och ḥāsā är överlappande och synonyma i psalm 

25. De skulle kunna ersätta varandra. 

                                                 
67 Moberly 1997, 646. 

68 Creach 1996, 32. 
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Sammanfattning 

Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud (analysfråga 2) i Ps 25:2? Räddningen, som 

en förväntad konsekvens av tillit (bāṭaḥ), innebär en frånvaro av skam (bōš) och en frånvaro av 

fiendernas jubel. Vad har bāṭaḥ och ḥāsā gemensamt och vad skiljer dem åt (analysfråga 5) i 

psalm 25? De har samma subjekt (”jag”, d.v.s. psalmisten), samma innehållsmässiga objekt 

(”dig”, d.v.s. Gud) och samma förväntade konsekvens – att inte få stå där med skammen (bōš), 

utan att bli räddad från fienderna. I nära anslutning till de båda verben står dessutom qāwā (=att 

vänta på). 

 

Psalm 31: en återkommande modell 

Om psalmen 

Strukturen hos psalm 31 som presenteras nedan följer Else K. Holts uppställning:69 

 

v. 1 Rubrik 

v. 2-9 Inledande bön 

v. 2-3 Bön om räddning 

v. 4-5 Tillitsförklaring 

v. 6-7 Tillitsförklaring med trosbekännelse 

v. 8-9 Löfte om lovprisning med avslutande eftertanke 

v. 10-19 Den centrala bönen 

v. 10a Anrop 

v. 10b-14 Klagodel 

 v. 10b-11a: inledande klagan 

 v. 11b: sjukdom 

 v. 12-14: social utstötning 

v. 15-19 Tillitsdel 

 v. 15: inledande tillitsförklaring 

 v. 16-19: bön om räddning 

v. 20-25 Avslutande tack 

v. 20-21 Herrens godhet 

                                                 
69 Holt 2009, 115-116. 
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v. 22-23 Lovprisning av Herrens trohet med eftertanke 

v. 24-25 Uppmaning till andra att lita på Herren 

 

Bāṭaḥ och ḥāsā förekommer två gånger vardera i psalm 31. Förekomsterna i Ps 31:2-3, 6-7, 15 

och 20-21 motiverar avgränsningen av perikoperna. 

Bāṭaḥ i v. 15 sammanfattar tillsammans med utsagan ”Du är min Gud” i samma vers enligt 

Holt uttrycket för psalmistens tillit till Herren i v. 15-19.70 Ps 31:15-19 är en del av den centrala 

bönen i psalm 31. Den centrala bönen, som utgörs av v. 10-19, är en klassisk individuell klago- 

eller bönepsalm.71 Ps 31:10-19 följer den tredelade mall för klagopsalmer som jag angav i 

inledningen, med 1. ett anrop till Gud, 2. en beskrivning av en nödsituation och 3. ett parti där 

psalmisten uttrycker sin tillit till Gud. 

Psalmen som helhet kan karaktäriseras som en individuell klago- eller bönepsalm.72 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ uppträder i v. 7 och 15 och ḥāsā står i v. 2 och 20. Jag kommer börja med att analysera 

bāṭaḥ i den klassiska klagopsalmen i v. 10-19. Sedan kommer jag att studera bāṭaḥ i den 

inledande bönen i v. 2-9. Därefter kommer jag att jämföra bāṭaḥ med ḥāsā i v. 2-9 och i det 

avslutande tacket i v. 20-25. 

 

Ps 31:15 ָתה׃ י ָאַֽ ְרִתי ֱאֹלַהֵ֥ ַמ֗ ֵ֑ה ָאָּ֜ ֣יָך ָבַטְ֣חִתי ְיהָו  ַוֲאִנִ֤י׀ ָעל 
 Men jag litar på dig, Herre, jag säger: Du är min Gud. 

 

Subjektet till bāṭaḥ i Ps 31:15 är psalmisten och objektet är Herren. Be, som är den vanligaste 

prepositionen i samband med bāṭaḥ i Psaltaren, används inte här, utan ʽal, men utifrån vad jag 

kan utläsa av sammanhanget och i lexikon73, gör det ingen skillnad för innehållet. 

Flera motiv i psalm 22 och 25 återkommer i Ps 31:15-19, tillitsdelen i den centrala bönen i 

psalm 31. Efter den inledande tillitsförklaringen i v. 15 följer en bön om räddning i v. 16-19 

och vi kan notera följande: 

 

                                                 
70 Ibid, 114-115. 

71 Ibid, 114. 

72 Holt 2009, 114 och Laberge 1985, 149. 

73 Brown 2008, 105 och Clines 1993-2011, 140. 
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1. Det finns, som Moberly har synliggjort, ett samband mellan mänsklig tillit (bāṭaḥ) och 

gudomlig befrielse i Ps 31:15-19.74 En ännu inte inträffad, men förväntad konsekvens 

av psalmistens tillit (bāṭaḥ) till Herren i v. 15, är att bli räddad (nāṣal i hifʽīl) från 

psalmistens fiender och dem som förföljer honom i v. 16. 

2. Räddningen innebär en frånvaro av skam (bōš) i Ps 31:15-19. I v. 18 ber psalmisten att 

inte få stå där med skammen (bōš), att inte ha satsat fel utan visas ha rätt. I stället är det 

de elaka (rāšāʽ) som ska stå där med skammen (bōš), visas ha fel, enligt psalmisten i v. 

18. 

3. Tilliten (bāṭaḥ) tar sig uttryck i ett rop i Ps 31:15-19. Ropet beskrivs inte med zāʽaq 

som i Ps 22:4-6, utan med qārāʼ i Ps 31:18. 

 

Ps 31:6 ת׃ ַֽ ֣ל ֱאמ  ה א  י ְיהָו֗ יָתה אֹוִתֵ֥ י ָפִדָ֖ יד ֫רּוִחֵ֥  ְבָיְדָךָ֘ ַאְפִקִ֪
 I din hand överlämnar jag min ande, du löser mig, Herre, du trofasta Gud. 

 

Ps 31:7 ְחִתי׃ ל־ְיהָוֵ֥ה ָבָטַֽ י א  ֲאִנ֗ י־ָׁשְֵ֑וא ַוָּ֜ ים ַהְבל  אִתי ַהֹשְמִרֵ֥  ָשנ ֗
 Jag hatar75 dem som följer tomma avgudar, men jag litar på Herren. 

 

Subjektet till bāṭaḥ i v. 7 är psalmisten och objektet är Herren. Som preposition används ʼæl, 

men det påverkar inte innehållet jämfört med om be hade använts.76 

I v. 6-7, en av tillitsförklaringarna i den inledande bönen i psalm 31, blir två saker synliga. 

Den första är att psalmisten som litar (bāṭaḥ) på Herren, den trofasta (ʼæmæt) Guden, framstår 

som en kontrast till dem som följer tomma avgudar (hævæl). Om hævæl skriver Holt: 

 

Substantivet ל ב   hvis grundbetydning er ’vindpust’, heraf ’tomhed, forfængelighed’, er ,(hæbæl) ה 

det gennemgående ord i Prædikerens Bog; men anvendelsen deraf som udtryk for falske guder 

genfinder vi primært i Jeremiasbogen og i deuteronomistisk litteratur (fx Jer 2,5; 8,19; 10,8; 14,22; 

Deut 32,21).77 

 

                                                 
74 Moberly 1997, 646. 

75 Handskrifter av Septuaginta och Peshitta har ”Du hatar”. 

76 Brown 2008, 105 och Clines 1993-2011, 140. 

77 Holt 2009, 116. 
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Alfred Jepsen fångar i sin artikel ”ָאַמן  ʼāman” likaledes något centralt hos ʼæmæt. Han skriver: 

”…ʼemeth is something which determines God’s nature, which belongs to his deity, and which 

makes it possible for man to trust in him.”78 Psalmisten som litar (bāṭaḥ) på den pålitliga 

(ʼæmæt) Guden, står alltså som en kontrast till dem som följer falska gudar (hævæl). 

Den andra saken som blir synlig i Ps 31:6-7, är att psalmistens tillit (bāṭaḥ) till Herren är 

förknippad med ett överlämnande (pāqad i hifʽīl). 

 

Ps 31:2 ִני׃ ַֽ ֣בֹוָׁשה ְלעֹוָלֵ֑ם ְבִצְדָקְתָךֵ֥ ַפְלט   ְבָךָ֖ ְיהָו֣ה ָחְִּ֭סיִתי ַאל־א 
 Hos dig, Herre, söker jag skydd, låt mig aldrig stå där med skammen, rädda mig 

genom din rättfärdighet! 

 

I Ps 31:2, som är den första versen i den inledande bönen i psalm 31 och som påbörjar bönen 

om räddning i v. 2-3, känns följande motiv igen från Ps 31:15-19: 

 

1. En ännu inte inträffad, men förväntad konsekvens av att psalmisten söker skydd (ḥāsā) 

hos Herren, är att bli räddad (pālaṭ i piʽel). 

2. Räddningen innebär en frånvaro av skam (bōš), att inte ha satsat fel utan visas ha rätt. 

 

Bāṭaḥ i v. 15-19 och ḥāsā i v. 2 verkar spela en roll i en modell som också har visat sig i Ps 

25:2 (med bāṭaḥ), Ps 25:19-20 (med ḥāsā) och Ps 22:4-6 (med bāṭaḥ). I alla fem fallen 

motiverar tilliten (bāṭaḥ/ḥāsā) till Gud en räddning och en frånvaro av skam (bōš), 

bedömningen att inte ha satsat fel, utan ha rätt, att slippa stå där med skammen (bōš) och i stället 

bli räddad. 

 

Ps 31:20 ֣י ָאָדם׃ ֗ג ד ְבנ  יָך ָפְַּ֭עְלָת ַלֹחִס֣ים ָבְֵ֑ך נ ָּ֜ ֵ֥ א  ֫ יר  ר־ָצַפְִ֪נָת ִלַֽ ב־טּוְבָךָ֘ ֲאׁש   ָמִ֤ה ַרַֽ
 Hur stor är inte din godhet, som du har gömt åt dem som fruktar dig, som du har gjort 

åt dem som söker skydd hos dig, inför människor. 

 

I v. 20-21 summeras Herrens goda gärningar för dem som fruktar honom och söker skydd 

(ḥāsā) hos honom. Summeringen inleder tackdelen i psalm 31. Jag finner ingen sådan tydlig 

likhet mellan ḥāsā i v. 20-21 och bāṭaḥ i psalm 31, som mellan ḥāsā i Ps 31:2 och bāṭaḥ i Ps 

                                                 
78 Jepsen 1977, 316. 
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31:15-19 och ḥāsā och bāṭaḥ i psalm 25. Inte heller finner jag någon betydande skillnad mellan 

ḥāsā i Ps 31:20-21 och bāṭaḥ i psalm 31. 

 

Sammanfattning 

Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud (analysfråga 2) i psalm 31? Räddningen, som 

en förväntad konsekvens av psalmistens tillit (bāṭaḥ) till Herren, innebär en frånvaro av skam 

(bōš) i Ps 31:15-19. Finns det andra motiv som kan sättas i samband med användningen av 

bāṭaḥ (analysfråga 4) i psalm 31? Psalmisten som litar (bāṭaḥ) på den trofasta (ʼæmæt) Guden, 

framstår i Ps 31:6-7 som en kontrast till dem som följer tomma avgudar (hævæl). Vad har bāṭaḥ 

och ḥāsā gemensamt och vad skiljer dem åt (analysfråga 5) i psalm 31? En förväntad 

konsekvens av att psalmisten både litar (bāṭaḥ) på och söker skydd (ḥāsā) hos Herren i Ps 

31:15-19 resp. Ps 31:2, är att inte få stå där med skammen (bōš), utan bli räddad. 

 

Psalm 41: vännens svek 

Om psalmen 

Följande uppställning är baserad på Andersons disposition:79 

 

v. 1 Rubrik 

v. 2-4 Introduktion: Herren bryr sig om och skyddar den som är barmhärtig 

v. 5-11 Klagan: psalmisten, som lider av sjukdom, vädjar till Gud om läkedom och klagar 

över sina fiender och falska vänner 

v. 12-13 Uttryck för förtröstan och säkerhet 

v. 14 Avslutning av den första boken i Psaltaren 

 

En del forskare vill placera psalm 41 bland de individuella klagopsalmerna, medan andra 

kategoriserar den som en individuell tackpsalm. Om det vore en individuell tackpsalm, skulle 

v. 12-13 tolkas som ett uttryck för tacksamhet och v. 5-11 som en beskrivning av en tidigare 

nödsituation. Anderson argumenterar för att psalmen kan betraktas som en individuell 

klagopsalm, utifrån att klagosången upptar större delen av psalmen.80 

                                                 
79 Anderson 1972, 321. 

80 Ibid, 321-322; se även Lundager Jensen 2009, 155-156. 
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Jag väljer att placera psalm 41 under rubriken individuella klagopsalmer eftersom, när läget 

är osäkert, den del som jag kommer att koncentrera mig på i analysen, ligger inom klagodelen 

v. 5-11 och är således präglad av klagan. 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ förekommer i v. 10 i psalm 41. 

 

Ps 41:10 ב׃ ַֽ יל ָעַל֣י ָעק  י ִהְגִדָ֖ ֣ל ַלְחִמֵ֑ ר־ָבַטְ֣חִתי בְֹּ֭ו אֹוכ  יׁש ְׁשלֹוִמִ֙י׀ ֲאׁש   ַגם־ִאִ֤
 Också min freds man som jag litade på, som åt mitt bröd, har gjort en häl stor mot 

mig. 

 

Helmer Ringgren skriver angående versens senare del: ”… vad det är att göra (sin) häl stor 

förblir oklart, kanske betyder det att göra sig beredd att trampa ner.”81 I Bibel 2000 har man 

gått på den linjen och översatt Ps 41:10b med ”han trampar på mig”. Anderson landar i att 

metaforen kan betyda ett trampande på någon eller en våldshandling i allmänhet.82 I BDB 

föreslås det att metaforen med hälen står för att förorsaka någons fall.83 Ett exempel på en tidig 

tolkning av den här versen återfinns i Joh 13:18, där den citeras. Sammanhanget berättar om 

hur den som skrev ner den här hänvisningen till Ps 41:10 uppfattade det att lyfta sin häl mot 

någon. Det är uppenbart att det handlar om ett förräderi, i Johannesevangeliet närmare bestämt 

om Judas förräderi mot Jesus. 

Subjektet till bāṭaḥ i Ps 41:10 är ”jag” och objektet är ”min freds man”, d.v.s. psalmistens 

vän. Be används som preposition. 

Här är alltså ett annat objekt än Herren till bāṭaḥ, vilket aktualiserar analysfråga 1 och 2. 

Tillåts detta andra objekt och vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på det? Tillåter, för det 

första, texten att psalmisten litar (bāṭaḥ) på sin vän? Det står inte att man inte ska lita på sina 

vänner i texten, men det berättas om ett fall då det inte höll att lita (bāṭaḥ) på sin vän. Vännen 

vänder sig mot psalmisten. Att lyfta sin häl mot någon måste, med stöd av ovanstående 

tolkningar, innebära att vända sig mot någon och, när det gäller en vän, någon form av svek. 

Vilka konsekvenser får det, för det andra, att psalmisten litar (bāṭaḥ) på sin vän? I det här fallet 

blir han sviken. I v. 5-11 klagar psalmisten som sagt inte bara över fiender utan också över 

                                                 
81 Ringgren 1987, 244. 

82 Anderson 1972, 325. 

83 Brown 2008, 784. 
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falska vänner. Det är inte bara fienderna utan också vännen, som han delade bröd med, som 

vänder sig mot psalmisten. T.o.m. vännen sviker. Då, i v. 11, vänder sig psalmisten till Gud 

med orden ”men du, Herre…” 

I sin artikel ” ָבַטח  bāṭach” i TDOT listar Alfred Jepsen objekt som man i den hebreiska bibeln 

litar (bāṭaḥ) på, men som visar sig vara opålitliga. Ett sådant objekt är människan och ett 

exempel på det är Ps 41:10. Jepsen skriver att Ps 41:10 upplyser om att det kan vara farligt att 

lita (bāṭaḥ) t.o.m. på sina vänner.84 

Det jag har försökt att utröna, är vad faran består i här i Ps 41:10. Konsekvensen av att 

psalmisten litade (bāṭaḥ) på sin vän, är att vännen vände sig mot psalmisten och svek honom. 

 

Sammanfattning 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ (analysfråga 1) i Ps 41:10? Det står inte att man inte 

ska lita på sina vänner i texten, men det berättas om ett fall då det inte höll att lita (bāṭaḥ) på 

sin vän. Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på vännen (analysfråga 2) i Ps 41:10? Vännen 

vänder sig mot psalmisten och sviker honom. 

 

Psalm 86: den trogna tjänaren 

Om psalmen 

v. 1a Rubrik 

v. 1b-7 Bön om räddning med hänvisning till Herrens godhet och trohet 

v. 8-13 Lovprisning av Herren med hänvisning till hans suveränitet och till hans räddning 

av psalmisten 

v. 14-17 Klagan och bön om räddning från fienderna med hänvisning till Herrens 

barmhärtighet och nåd85 

 

Anderson skriver om v. 1-7: ”… a supplication for help, characterized by a series of reasons 

why God should help the afflicted man…”86 Inom den här bönen om räddning (v. 1b-7) kommer 

jag att röra mig i ordstudien nedan. 

                                                 
84 Jepsen 1977, 90-91. 

85 Ejrnæs 2009, 66. 

86 Anderson 1972, 614. 
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Med motivering av att psalm 86 innehåller element som är karaktäristiska för genren, 

nämligen anrop, bön och klagan över fiender, kan den hänföras till de individuella klago- eller 

bönepsalmerna.87 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ framträder i v. 2. 

 

Ps 86:2 יָך׃ ַֽ ל  ַח א  ֵ֥ ְְּ֭בְדָך ַאָת֣ה ֱאֹלַהֵ֑י ַהבֹוט  ִני הֹוַׁש֣ע ַע יד ָאֵ֥ י־ָחִסִ֪ ְמָר֣ה ַנְפִׁשיָ֘ ִכַֽ  ָׁשַֽ
 Bevara min själ, ty jag är trogen, rädda din tjänare, som litar på dig, du är min Gud. 

 

Subjektet till bāṭaḥ i Ps 86:2 är ”din tjänare”. Objektet som tjänaren litar (bāṭaḥ) på är sin Gud. 

Som preposition används inte be, som är den preposition som i regel används tillsammans med 

bāṭaḥ i Psaltaren, utan ʼæl, men utifrån vad jag kan utläsa i lexikon88 och vad jag kan se av 

sammanhanget, gör det ingen skillnad för innehållet. 

Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud i Ps 86:2? Tjänaren motiverar att han ska 

bli räddad (jāšaʽ i hifʽīl) med att han litar (bāṭaḥ) på Gud, så en förväntad konsekvens av att 

lita (bāṭaḥ) på Gud är här att bli räddad. Liksom i psalm 22 och 25 finns här alltså ett samband 

mellan mänsklig tillit (bāṭaḥ) och gudomlig befrielse, som Moberly har noterat.89 

Finns det andra motiv som kan sättas i samband med användningen av bāṭaḥ i Ps 86:2? I Ps 

25:2 och 41:10 var subjektet till bāṭaḥ ”jag”, d.v.s. den som ber. I Ps 86:2 får vi veta lite mer 

om subjektet till bāṭaḥ. Det beskrivs som Guds tjänare och någon som är trogen (ḥāsῑd). 

Ḥāsῑd betecknar den som har eller praktiserar ḥæsæd.90 Ḥæsæd rymmer betydelserna 

lojalitet, trohet och godhet.91 Ḥāsῑd betyder således ”trogen, vänlig, rättfärdig”.92 

Tjänarens trohet (ḥāsῑd) motiverar liksom hans tillit (bāṭaḥ) att han ska bli räddad (i 

anslutning till ḥāsῑd formuleras räddningen med orden ”Bevara min själ”.) 

I v. 3 ber den trogna tjänaren sin herre att vara honom nådig (ḥānan), med motiveringen att 

han ropar (qārāʼ) till sin herre hela dagen. I v. 5 står det att tjänarens herre är god, förlåtande 

                                                 
87 Ejrnæs 2009, 65. 

88 Brown 2008, 105 och Clines 1993-2011, 140. 

89 Moberly 1997, 646. 

90 Fabry & Ringgren 1986, 76; se även Baer & Gordon 1997, 213 och Koehler & Baumgartner 1994-2000, 337. 

91 Baer & Gordon 1997, 211; se även Koehler & Baumgartner 1994-2000, 336-337 och Clines 1993-2011, 277. 

92 Se Baer & Gordon 1997, 211; Koehler & Baumgartner 1994-2000, 337 och Clines 1993-2011, 282. 
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och överflödande av ḥæsæd till alla som ropar (qārāʼ) till honom. Om v. 5b skriver Frank-

Lothar Hossfeld & Erich Zenger: 

 

That is the basic statement the petitioner holds up before his God with the silent argument: if you 

are so infinitely good to all who call to you for help, how much more will (must) you show your 

graciousness to me, your servant who call to you ‘all day long.’93 

 

I psalm 22 tog sig fädernas tillit (bāṭaḥ) till Gud uttryck i ett rop (zāʽaq) till Gud. I Ps 86:1b-7 

beskrivs den som litar (bāṭaḥ) på Gud som en trogen (ḥāsῑd) tjänare och dessutom som någon 

som ropar (qārāʼ) till sin herre hela dagen, i hopp om att bli räddad. Att ropa (zāʽaq/qārāʼ) är 

alltså ingen kontrast till att lita (bāṭaḥ) på Gud, utan vi har sett i både psalm 22 och Ps 86:1b-7 

(och även Ps 31:15-19) att tilliten (bāṭaḥ) och ropet (zāʽaq/qārāʼ) är förenliga. 

 

Sammanfattning 

Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud (analysfråga 2) i Ps 86:2? En förväntad 

konsekvens är här att bli räddad. Finns det andra motiv som kan sättas i samband med 

användningen av bāṭaḥ (analysfråga 4) i Ps 86:2? Subjektet till bāṭaḥ beskrivs som Guds tjänare 

och någon som är trogen (ḥāsῑd). Tjänarens trohet (ḥāsῑd) motiverar liksom hans tillit (bāṭaḥ) 

att han ska bli räddad. Den som litar (bāṭaḥ) på Gud i Ps 86:1b-7 beskrivs dessutom som någon 

som ropar (qārāʼ) till sin herre hela dagen, i hopp om att bli räddad. 

 

Viktiga iakttagelser för genren 

Vad betecknar bāṭaḥ i relation till motiv och i jämförelse med ḥāsā i sin litterära kontext i 

klagopsalmerna? I ovanstående klagopsalmer, som alla är individuella, har följande modell 

blivit synlig: 

                                                 
93 Hossfeld & Zenger 2005, 372. 
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Räddning är en förväntad konsekvens av att lita (bāṭaḥ) på Gud också i Ps 86:2, men här står 

bāṭaḥ inte tillsammans med bōš. 

I Ps 22:4-6 och Ps 31:15-19 tar sig tilliten (bāṭaḥ) till Gud uttryck i ett rop (zāʽaq/qārāʼ) till 

Gud. I Ps 86:1b-7 beskrivs den som litar (bāṭaḥ) på Gud som någon som ropar (qārāʼ) till sin 

herre hela dagen. 

Bāṭaḥ i Ps 25:2 och ḥāsā i Ps 25:19-20 samt bāṭaḥ i Ps 31:15-19 och ḥāsā i Ps 31:2 har 

samma ännu inte inträffade, men förväntade konsekvens: att inte få stå där med skammen (bōš), 

utan att bli räddad. Dessutom har bāṭaḥ och ḥāsā i ovanstående fyra fall samma subjekt 

(psalmisten) och samma objekt (Gud). I psalm 25 står därtill i nära anslutning till bāṭaḥ i v. 2 

och ḥāsā i v. 19-20 verbet qāwā (=att vänta på). Alla dessa likheter bidrar till bedömningen att 

bāṭaḥ och ḥāsā är överlappande och synonyma i, allra tydligast, psalm 25, men även i psalm 

31 (v. 15-19 och v. 2). De skulle kunna ersätta varandra. 

Kan motiv i den livsförståelse som tempelteologin uttrycker sättas i samband med 

användningen av bāṭaḥ (analysfråga 3)? Motiv i tempelteologin kan sättas i samband med 

ovanstående modell. Fredrik Lindström skriver: ”… this theology is ’dualistic’ in nature. Beside 

YHWH’s sphere of power, there exists a competing evil sphere, which attempts to get the 

individual within its grasp (enemies in symbiosis with Death). Salvation means deliverance 

 

Tillit (bāṭaḥ/ḥāsā) till Gud 

i Ps 22:4-6 (med bāṭaḥ); 

25:2 (med bāṭaḥ); 

25:19-20 (med ḥāsā); 

31:15-19 (med bāṭaḥ) 

och 31:2 (med ḥāsā) 

räddning 

bōš 

(få stå där med skammen 

och vanäran) 

motiverar 

bedömningen att ha rätt 

bedömningen att ha satsat fel 

inte 
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from this evil sphere…”94 I tempelteologins dualistiska livsförståelse existerar det alltså bredvid 

Guds maktsfär ett fientligt område som attackerar den bedjande. Räddning betyder befrielse 

från fiendernas område. I Ps 25:2 och 31:15-19 står det uttryckligen om fiender. Psalmisten ber 

här om att bli räddad från fienderna. 

Lindström skriver också: ”… the glory stands as a synonym to the salvation that comes from 

YHWH…”95 Äran är alltså förbunden med räddningen som kommer från Gud enligt 

tempelteologin och vi har sett att räddningen innebär en frånvaro av skam och vanära (bōš) i Ps 

22:4-6; 25:2 och 31:15-19. 

Lindström skriver vidare: ”Confidence, the basic attitude of man’s relationship to YHWH [-

--] is inseparably united to the received, life-long experience of YHWH’s saving presence…”96 

Tillit är oskiljaktigt förenad med erfarenheten av Guds befriande närvaro, enligt Lindström. I 

denna genre har sambandet mellan att lita (bāṭaḥ) på Gud och räddning studerats i följande 

perikoper: Ps 22:4-6; 25:2; 31:15-19 och 86:2. 

 

Förtröstanspsalmer 

Psalm 44: vapen ger ingen räddning 

Om psalmen 

Psalm 44 kan presenteras enligt följande: 

 

v. 1 Rubrik 

v. 2-9 Tillit: 

v. 2-4 Guds goda gärningar i historien 

v. 5-8 I kamp litar jaget på Gud, inte på egna krafter 

v. 9 Lovsång 

v. 10-27 Klagan97 

 

                                                 
94 Lindström 2003b, 262. 

95 Ibid, 261. 

96 Ibid, 265. 

97 Holt 2009, 168. 
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Psalm 44 är en kollektiv klagopsalm, men v. 2-9 präglas av en annan genre.98 Else K. Holt 

skriver: 

 

Hovedvægten i salmen ligger på den klagendes bøn til Gud om at vågne op og komme sit nødstedte 

folk til hjælp, v. 10-27; men foran denne klage står en henvisning til den hjælp, Gud gav folket i 

’gamle dage’, v. 2-4, og til den bedendes tillid til hans hjælp i krig, v. 5-8.99 

 

I Ps 44:5-8 framträder bāṭaḥ och eftersom den perikopen är präglad av tillit har psalmen 

placerats under rubriken ”Förtröstanspsalmer”. 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ står i v. 7. 

 

Ps 44:7  ִִ֤ני׃ִכ ַֽ א תֹוִׁשיע  ֹ֣ י ל ַחְרִב֗ ְבָטֵ֑ח ְוָּ֜ י א  א ְבַקְׁשִת֣ ֹ֣  י ל
 Ty på min båge litar jag inte och mitt svärd räddar mig inte. 

 

Subjektet till bāṭaḥ är ”jag”, den bedjande, och objektet är dennes båge. Be används som 

preposition och lōʼ som negation. 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ i Ps 44:7? Det direkta objektet till bāṭaḥ är bågen 

och svärdet, ett annat vapen, ger enligt versen ingen räddning (jāšaʽ i hifʽīl). Den bedjande 

väljer också att inte lita (bāṭaḥ) på sitt vapen. I stället säger bedjaren i v. 8 att det är Gud som 

räddar (jāšaʽ i hifʽīl). 

Enligt Jepsen vittnar Ps 44:7 om vapens otillförlitlighet.100 Vapen ger ingen räddning (jāšaʽ 

i hifʽīl), i stället är det Gud som räddar (jāšaʽ i hifʽīl), enligt bedjaren i Ps 44:7-8. 

 

Sammanfattning 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ (analysfråga 1) i Ps 44:7? Vapen ger ingen räddning 

(jāšaʽ i hifʽīl), i stället är det Gud som räddar (jāšaʽ i hifʽīl), enligt bedjaren i Ps 44:7-8. 

 

                                                 
98 Anderson 1972, 336-337. 

99 Holt 2009, 167. 

100 Jepsen 1977, 90-91. 
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Psalm 62: människan utan Gud 

Om psalmen 

Uppställningen av psalmens form utgår från Anderson:101 

 

v. 1 Rubrik 

v. 2-8 Psalmistens tillit till Gud, trots de ogynnsamma omständigheterna, uttrycks 

v. 9-11 Folket uppmanas att lita på Gud över allt annat 

v. 12-13 Summering från gudomlig uppenbarelse 

 

I v. 2-8 börjar psalmisten med en bekännelse (v. 2-3). Sedan kontrasteras den med en 

beskrivning av hans pågående nödsituation. I v. 4 förebrås de som förföljer psalmisten och i v. 

5 beskrivs förföljarnas handlingar. Psalmisten följer upp detta med en utmaning till sin egen 

själ att likväl hoppas på Gud som en stark klippa (v. 6-8).102 

I den efterföljande perikopen, Ps 62:9-11, återfinns två förekomster av bāṭaḥ och den 

perikopen kommer därför att stå i centrum i ordstudien nedan. 

Psalm 62 karaktäriseras av tillit till Gud och kan därför klassificeras som en 

förtröstanspsalm.103 Fr.o.m. v. 9 har psalmen dessutom en prägel av vishet.104 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ uppträder i v. 9 och 11. I v. 8 och 9 står maḥsǣ, som delar samma rot som ḥāsā och 

betyder ”skydd”. 

 

Ps 62:9  ָֹו ְבכ ָלה׃ִבְט֨חּו בִ֤ ַֽ ה־ָל֣נּו ס  ים ַמֲחס  ֵ֑ם ֱאֹלִהָ֖ ּו־ְלָפָנֵ֥יו ְלַבְבכ  ם ִׁשְפכַֽ ִ֙ת׀ ָע֗  ל־ע 
 Lita på honom i varje tid, folk!105 Häll ut ert hjärta inför honom! Gud är ett skydd för 

oss. 

 

Ps 62:10  ִֵֵַ֑֥֥ים ַלֲעל יׁש ְבמֹאְזַנ י ִאֵ֥ ִ֪ב ְבנ ֫ ַֽי־ָאָדםָ֘ ָכָז ל ְבנ  ב  ֵ֥ ל ָיַַֽחד׃ַאְִ֤ך׀ ה  ב  ֵ֥ ה  ָמה מ  ֗  ֹות ה ָּ֜

                                                 
101 Anderson 1972, 450. 

102 Hossfeld & Zenger 2005, 112. 

103 Anderson 1972, 450; se även Nielsen 2009, 227 och Hossfeld & Zenger 2005, 112. 

104 Hossfeld & Zenger 2005, 112. 

105 Om man följer den textkritiska apparaten: ”Lita på honom varje folks församling!” 



35 

 

 Bara tomhet är en människas söner, ett bedrägligt ting en mans söner, i vågskålar 

väger de lättare än tomhet tillsammans. 

 

Ps 62:11 ית י־ָינֵּ֑וב ַאל־ָתִׁשֵ֥ לּו ַחִִ֤יל׀ ִכַֽ ְהָבֵ֥ ִ֪ל ַאל־ת ֫ קָ֘ ּוְבָגז  ב׃ַאל־ִתְבְט֣חּו ְבֹעׁש  ַֽ  ּו ל 
 Lita inte på förvärv från utpressning106 och ägna er inte åt tomhet genom rån. Om 

rikedom bär frukt, bry er inte107. 

 

I v. 9 uppmanas folket (subjekt) att lita (bāṭaḥ) på Gud (objekt, se föregående vers). I v. 11 

uppmanas folket (subjekt, se v. 9) att inte lita (bāṭaḥ) på förtjänsten av utpressning (ʽošæq, 

objekt). I både v. 9 och 11 används be som preposition i anslutning till bāṭaḥ. I v. 11 står bāṭaḥ 

tillsammans med negationen ʼal. 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ i Ps 62:9-11? I v. 11 återfinns ett objekt till bāṭaḥ 

som inte tillåts: ʽošæq – folket uppmanas att inte lita (bāṭaḥ) på förtjänsten av utpressning eller 

förtryck (ʽošæq). Man ska inte lita på rikedom samlad genom illegala medel, men versen går 

ännu längre: folket uppmanas att inte bry sig om deras rikedom växer. 

Uppmaningen att lita (bāṭaḥ) på Gud i v. 9 utvecklas genom att kontrastera Guds pålitlighet 

med inte bara svagheten hos rikedom utan också människans svaghet.108 Hossfeld & Zenger 

skriver om den mänskliga svagheten i Ps 62:10: 

 

While הבל, ‘breath,’ describes the human being to the extent that he/she is in and of himself/herself 

‘nothing’ and mortal, כזב, ‘deception,’ describes human ‘nothingness’ and ‘worthlessness’ for 

others, that is, the unreliability that comes from human nature itself.109 

 

Bilden av vågskålen med alla människor i som tillsammans väger mindre än tomhet visar vidare 

i Ps 62:10 hur värdelös människan är i och av sig själv – utan Gud och i jämförelse med Gud.110 

Det direkta objekt till bāṭaḥ som inte tillåts i Ps 62:9-11 är förtjänsten av utpressning (ʽošæq), 

men kontexten visar att det är fler objekt som står i kontrast till Guds pålitlighet: rikedom i 

                                                 
106 Anderson skriver att ʽošæq kan betyda antingen ”utpressning, förtryck” eller förtjänsten av det och menar att 

den senare betydelsen gäller här. Anderson 1972, 454. I BDB går man på samma linje. Brown 2008, 799. 

107 Ordagrant: sätt inte hjärta. 

108 Miller 2004, 247. 

109 Hossfeld & Zenger 2005, 116. 

110 Ibid. 
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allmänhet och människan, utan Gud och i jämförelse med Gud. Kontrasten förstärks genom det 

lilla hebreiska ordet ʼak. 

ʼak framträder hela sex gånger i de första tio verserna i psalm 62. Det är i v. 2, 3, 5, 6, 7 och 

10 som termen står. ʼak kan betyda antingen ”bara” eller ”sannerligen”. Kirsten Nielsen går på 

den första betydelsen och skriver att ʼak i psalm 62 fyra gånger används för att karaktärisera 

Gud som den enda hjälparen (v. 2, 3, 6 och 7) och två gånger används för att karaktärisera 

fienderna (v. 5) och människan generellt (v. 10). Fienderna i v. 5 är i motsättning till Gud bara 

förmögna att planera svek och människan i v. 10 är bara som en vindpust (hævæl, översatt med 

”tomhet” ovan).111 Med betydelsen ”bara” av ʼak i psalm 62 sätter psalmisten upp en kontrast 

mellan Gud som en källa till säkerhet och alla andra möjliga skyddsplatser. Patrick D. Miller 

skriver: 

 

The only sure foundation is God and the thing this psalmist knows about human beings is that they 

are only a breath and some of them have no purpose or intention but to undo others. The small 

particle sets up the contrast in strong terms.112 

 

Med betydelsen ”sannerligen” av ʼak i psalm 62 understryker termen allt som sägs om Gud och 

om människans opålitlighet.113 

I sin artikel om bāṭaḥ i NIDOTTE skriver Walter Moberly: ”God is the supreme object of 

trust, and some of the things in which people put their trust are substitutes for God…”114 Ett 

exempel på ett objekt som människor sätter sin tillit till i den hebreiska bibeln är enligt Moberly 

rikedomen i Ps 62:11. I sitt sammanhang skildras exemplet som negativt och som ett alternativ 

till att lita på Gud. Moberly skriver vidare: ”The logic of biblical monotheism requires that all 

these things be used in the service of God and not set up as alternatives to him.”115 Jag håller 

med om det Moberly skriver om det icke tillåtna objektet till bāṭaḥ i Ps 62:11 och tillägger att 

förståelsen av objektet kan vidgas om man läser perikopen Ps 62:9-11 och psalmen i sin helhet 

till att innefatta människan, utan Gud och i jämförelse med Gud. 

Finns det andra motiv som kan sättas i samband med användningen av bāṭaḥ i Ps 62:9-11? 

Miller förstår det att hälla ut (šāfak) sitt hjärta inför Gud i v. 9 som att be om hjälp, att ropa till 

                                                 
111 Nielsen 2009, 227. 

112 Miller 2004, 248-249. 

113 Ibid, 249. 

114 Moberly 1997, 645. 

115 Ibid. 
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Gud om räddning.116 I så fall uppmanas folket i Ps 62:9 att manifestera sin tillit (bāṭaḥ) i en bön 

om hjälp, ett rop om räddning, och motivet att tilliten tar sig uttryck i ett rop återkommer från 

psalm 22, 31 och 86. Hossfeld & Zenger förstår uppmaningen att hälla ut (šāfak) sitt hjärta inför 

Gud i v. 9 som att till den här guden kan och bör man säga allt. Inför den här guden kan man 

klaga.117 Att hälla ut (šāfak) sitt hjärta inför Gud betyder enligt en sådan förståelse att säga allt, 

även klagan. Också med den vidare förståelsen av šāfak, att säga allt inklusive ge uttryck för 

rop om räddning, uppmanas det till ett förhållningssätt som innebär att man visar det man har 

inombords inför Gud. 

I Ps 62:9 uppmanas folket att lita (bāṭaḥ) på och visa det som de har inombords inför en gud 

som beskrivs som ett skydd (maḥsǣ). Jerome F. D. Creach skriver att maḥsǣ ”is often modified 

by the presence of other words that contain nuances of the idea of ’cover’ [---], words that 

reflect the situation of trouble and the need for protection from enemies…”118 I psalm 62 

förekommer maḥsǣ som sagt också i v. 8. Där står maḥsǣ tillsammans med ṣūr, som betyder 

klippa. Miller skriver: ”The ’rock’ imagery [---] adds another dimension to the sense of security, 

and that is its image of solidity, of a firm place to stand.”119 

 

Sammanfattning 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ (analysfråga 1) i Ps 62:9-11? Det direkta objekt till 

bāṭaḥ som inte tillåts i Ps 62:9-11 är förtjänsten av utpressning (ʽošæq), men kontexten visar 

att det är fler objekt som står i kontrast till Guds pålitlighet: rikedom i allmänhet och människan, 

utan Gud och i jämförelse med Gud. Kontrasten förstärks genom det lilla hebreiska ordet ʼak, 

som framträder hela sex gånger i psalm 62. 

 

Viktiga iakttagelser för genren 

Vad betecknar bāṭaḥ i relation till motiv och i jämförelse med ḥāsā i sin litterära kontext i 

förtröstanspsalmerna? I ovanstående förtröstanspsalmer har följande andra objekt än Herren till 

bāṭaḥ framträtt: 

 

                                                 
116 Miller 2004, 245. 

117 Hossfeld & Zenger 2005, 115-116. 

118 Creach 1996, 30. 

119 Miller 2004, 247. 



38 

 

 Vapen ger ingen räddning (jāšaʽ i hifʽīl), i stället är det Gud som räddar (jāšaʽ i hifʽīl), 

enligt bedjaren i Ps 44:7-8. 

 Förtjänsten av utpressning (ʽošæq) är inte ett tillåtet objekt till bāṭaḥ i Ps 62:9-11, men 

även rikedom i allmänhet och människan, utan Gud och i jämförelse med Gud, står här 

i kontrast till Guds pålitlighet. 

 

Individuella tackpsalmer 

Psalm 28: den närvarande räddningen 

Om psalmen 

Psalm 28 kan ställas upp som följande: 

 

v. 1a Rubrik 

v. 1b-5 Bön 

v. 1-2 Anrop till Herren om hjälp 

v. 3-5 Bön om straff över de ogudaktiga 

v. 6-9 Tackdel 

v. 6-7 Lovprisning av Herren, som har hört psalmistens bön 

v. 8-9 Bekännelse av Herren som folkets räddare och förbön för folket120 

 

Psalm 28 är en individuell klagopsalm, bestående av två distinkta delar: v. 1-5 som är den 

egentliga klagosången och v. 6-9 som utgör en tacksägelse till Herren.121 Eftersom den perikop 

som aktualiseras i den här psalmen är v. 6-7, då bāṭaḥ uppträder här, har psalmen placerats 

under rubriken individuella tackpsalmer. Perikopen Ps 28:6-7 som kommer att analyseras i 

ordstudien nedan är karaktäriserad av tacksägelse. 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ står i v. 7 i psalm 28. 

 

Ps 28:7  ִָ֤֘ה׀ ֻעִזֵ֥י ּוָמִגִני נּו׃ ְיהָו ַֽ י ֲאהֹוד  ִמִשיִרֵ֥ י ּוַֽ ז ִלִבֵ֑ ְֵַ֥֥רִתי ַוַיֲעֹלֵ֥ ֱעָז נ ֫ י ְוַֽ ֹו ָבַטֵ֥ח ִלִב֗  בִ֤

                                                 
120 Holt 2009, 106-107. 

121 Anderson 1972, 227. 
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 Herren är min styrka och min sköld, på honom litade mitt hjärta och jag blev hjälpt 

och mitt hjärta jublade, och med min sång tackar jag honom. 

 

Subjektet till bāṭaḥ är i Ps 28:7 psalmistens hjärta och objektet är Herren. Prepositionen som 

används är be. 

Vilka konsekvenser får psalmistens tillit (bāṭaḥ) till Herren i Ps 28:6-7? Psalmisten blir hjälpt 

(ʽāzar i nifʽal). Herren har hört psalmistens bön. I Ps 25:2 var en ännu inte inträffad, men 

förväntad konsekvens av psalmistens tillit (bāṭaḥ) till Gud, att psalmistens fiender inte skulle 

jubla över honom, utan att han skulle bli räddad från fiendernas jubel. I Ps 31:15-19 var det 

likaså en ännu inte inträffad, men förväntad konsekvens av psalmistens tillit (bāṭaḥ) till Herren 

att bli räddad (nāṣal i hifʽīl). Även i Ps 86:2 var det en ännu inte inträffad, men förväntad 

konsekvens av tjänarens tillit (bāṭaḥ) till Gud att bli räddad (jāšaʽ i hifʽīl). I Ps 22:4-6 var en 

konsekvens av fädernas tillit (bāṭaḥ) till Gud att de blev räddade (pālaṭ i piʽel), men denna 

fädernas situation kontrasterades i Ps 22:2-6 med bedjarens situation och för bedjaren har 

räddningen inte inträffat. I Ps 28:6-7 har Herren hört psalmistens bön. Räddningen (ʽāzar i 

nifʽal), som en konsekvens av psalmistens tillit (bāṭaḥ) till Herren, är redan närvarande. 

Det är vad jag har att tillägga till det som Moberly har noterat i Ps 28:7, sambandet mellan 

mänsklig tillit (bāṭaḥ) och gudomlig befrielse,122 att räddningen redan är närvarande, till 

skillnad från räddningen i Ps 25:2; 31:15-19 och 86:2, där det också finns ett samband mellan 

mänsklig tillit (bāṭaḥ) och gudomlig befrielse. 

 

Sammanfattning 

Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud (analysfråga 2) i Ps 28:6-7? Räddningen, som 

en konsekvens av tillit (bāṭaḥ), är närvarande.  

 

Psalm 118: en levnadsregel 

Om psalmen 

Hossfeld & Zengers analys av psalm 118 ger upphov till följande uppställning av psalmens 

struktur:123 

 

                                                 
122 Moberly 1997, 646. 

123 Hossfeld & Zenger 2011, 233 och 236. 
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v. 1-4 Ram: uppmaning 

v. 1 Allmän uppmaning till tacksägelse, med en tvåfaldig anledning 

v. 2 Uppmaning till Israel 

v. 3 Uppmaning till Arons hus 

v. 4 Uppmaning till dem som fruktar Herren 

v. 5-18 Berättelse om nöd och räddning 

v. 5-12 Första berättelsen, yttre nöd 

v. 5 Tillbakablickande summering 

v. 6-7 Slutsats: fiendernas maktlöshet 

v. 8-9 Slutsats: lita på Herren 

v. 10-12 De fientliga nationernas försvinnande 

v. 13-18 Andra berättelsen, inre nöd 

v. 13 Herren som både orsak till nöden och hjälpare 

v. 14-16 Sång om Herrens hand 

v. 17-18 Bevarande från död 

v. 19-28 Tacksägelsehögtid i templet 

v. 19-21 Ingångsceremoni 

v. 22-25 Teologisk tolkning av räddningen: Herrens mirakel 

v. 26-28 Tacksägelseliturgi 

v. 29 Ram: uppmaning – allmän uppmaning till tacksägelse, med en tvåfaldig anledning 

 

I psalmistens första återblickande berättelse om nöd och räddning (v. 5-12) återfinns en perikop 

av stort intresse för denna uppsats: v. 8-9. I Ps 118:8-9 framträder bāṭaḥ och ḥāsā två gånger 

vardera. Den perikopen kommer därför att studeras mer ingående nedan. V. 8-9 är enligt 

Hossfeld & Zenger en kärnfullt formulerad levnadsregel, som är baserad på erfarenheten av 

räddning som psalmisten vittnar om.124 

Psalmen är inramad av en uppmaning till ett kollektivt tack, medan berättelsen om nöd och 

räddning i v. 5-18 är en individuell tacksägelse.125 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ står i v. 8 och 9. Ḥāsā står också i v. 8 och 9. 

                                                 
124 Ibid, 233. 

125 Anderson 1972, 118. 
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Ps 118:8 ם׃ ַח ָבָאָדַֽ ְבֹט֗ ֵ֑ה ִמָּ֜ ֹות ַביהָו  ֗טֹוב ַלֲחסֵ֥
 Det är bättre att söka skydd hos Herren, än att lita på människan. 

 

Ps 118:9 ים׃֗טֹו ַח ִבְנִדיִבַֽ ְבֹט֗ ֵ֑ה ִמָּ֜ ֹות ַביהָו  ב ַלֲחסֵ֥
 Det är bättre att söka skydd hos Herren, än att lita på furstar. 

 

I den allmänna levnadsregeln står bāṭaḥ i såväl v. 8 som v. 9 i infinitiv constructus och utan 

specifikt subjekt. Det är en allmän levnadsregel att det är sämre att lita (bāṭaḥ) på människan 

(v. 8) och furstar (v. 9) än att söka skydd (ḥāsā) hos Herren. Objektet till bāṭaḥ är i v. 8 

människan och i v. 9 furstar. I båda fallen används be som preposition. Bāṭaḥ står inte 

tillsammans med någon negation i Ps 118:8-9, men att lita (bāṭaḥ) på människor framställs ändå 

som negativt i jämförelse med att söka skydd (ḥāsā) hos Herren. 

V. 8 och 9 är parallella. De upprepar och varierar en tanke i två på varandra följande, 

likformigt byggda språkled. 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ i Ps 118:8-9? Det står inte med en negation att man 

inte ska lita (bāṭaḥ) på människan (i v. 8) och de mäktiga, rika och respekterade126 – furstarna 

– (i v. 9), men det står att det är bättre att söka skydd (ḥāsā) hos Herren. Man ska inte lita mer 

på människor än på Herren. 

I Ps 62:9-11 stod människan, utan Gud och i jämförelse med Gud, i kontrast till Guds 

pålitlighet. Även i Ps 118:8-9 framstår människor i jämförelse med Herren som mindre 

pålitliga. 

Alfred Jepsen skriver i TDOT att Ps 118:8-9 ”contains an emphatic contrast between bṭḥ, 

’putting confidence in, trusting in,’ man and princes, and chasah, ’taking refuge,’ in God.”127 

och jag instämmer. Att lita på Herren mer än på människor är vidare en levnadsregel som 

psalmisten formulerar utifrån sin erfarenhet av att ha blivit räddad. 

Vad har bāṭaḥ och ḥāsā gemensamt och vad skiljer dem åt i Ps 118:8-9? En skillnad som 

illustreras i Ps 118:8-9 är att bāṭaḥ kan, som vi har sett exempel på i denna uppsats, anta olika 

objekt – både Herren och andra objekt – medan ḥāsā i Psaltaren enbart antar Herren som 

objekt.128 

                                                 
126 Hossfeld & Zenger 2011, 238. 

127 Jepsen 1977, 91. 

128 Hill 1997, 218-219. 
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Jerome F. D. Creach skriver likaså att ”bāṭaḥ sometimes refers to trust in some power other 

than that which comes from Yahweh, while ḥāsâ in the Psalter communicates dependence on 

Yahweh exclusively”.129 

 

Sammanfattning 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ (analysfråga 1) i Ps 118:8-9? Människan (i v. 8) och de 

mäktiga, rika och respekterade – furstarna – (i v. 9) framstår i jämförelse med Herren som 

mindre pålitliga. Vad har bāṭaḥ och ḥāsā gemensamt och vad skiljer dem åt (analysfråga 5) i 

Ps 118:8-9? En skillnad som illustreras i Ps 118:8-9 är att bāṭaḥ kan anta olika objekt – både 

Herren och andra objekt – medan ḥāsā i Psaltaren enbart antar Herren som objekt. 

 

Viktiga iakttagelser för genren 

Vad betecknar bāṭaḥ i relation till motiv och i jämförelse med ḥāsā i sin litterära kontext i 

tackpsalmerna? Till listan över andra objekt än Herren till bāṭaḥ kan följande tilläggas från 

tackpsalmerna: 

 

 Människan och furstarna framstår i jämförelse med Herren som mindre pålitliga i Ps 

118:8-9. Att lita på Herren mer än på människor är en levnadsregel som psalmisten 

formulerar utifrån sin erfarenhet av att ha blivit räddad. 

 

I Ps 118:8-9 illustreras en skillnad mellan bāṭaḥ och ḥāsā. Bāṭaḥ kan anta olika objekt – både 

Gud och andra objekt – medan ḥāsā i Psaltaren enbart antar Gud som objekt. Bāṭaḥ och ḥāsā 

är inte utbytbara och synonyma i Ps 118:8-9. 

Används bāṭaḥ på olika sätt i olika genrer (analysfråga 6)? Räddning är en konsekvens av att 

lita (bāṭaḥ) på Gud i Ps 28:6-7 och räddningen är redan närvarande, till skillnad från räddningen 

i Ps 25:2; 31:15-19 och 86:2, där det också finns ett samband mellan mänsklig tillit (bāṭaḥ) och 

gudomlig befrielse. Räddning är en konsekvens av att lita (bāṭaḥ) på Gud också i Ps 22:4-6 och 

där är räddningen närvarande, men inte för bedjaren utan för fäderna som han hänvisar till. Att 

räddningen är närvarande för psalmisten är alltså något som skiljer användningen av bāṭaḥ i 

genren tackpsalmer (Ps 28:6-7) från klagopsalmer (Ps 22:4-6; 25:2; 31:15-19 och 86:2). 

 

                                                 
129 Creach 1996, 32-33. 
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Blandformer 

Psalm 52: en kontrast till att göra Gud till sin skyddsplats 

Om psalmen 

v. 1 Teknisk rubrik 

v. 2 Situationsbeskrivning: Doeg röjer Davids uppehållsort för Saul 

v. 3-6 Anklagelse för högmod 

v. 7 Hot om Guds straff 

v. 8-9 De rättfärdigas hån av den högmodiga 

v. 10 Den bedjandes beskrivning av sin egen rättfärdighet 

v. 11 Tack till Gud för hjälpen130 

 

Perikoperna v. 8-9 och v. 10 avgränsas för att studera hur bāṭaḥ används i de sammanhangen. 

Genren för psalm 52 är så osäker, att jag inte vill involvera psalmen i en diskussion om huruvida 

användningen av bāṭaḥ skiljer sig mellan olika genrer (analysfråga 6). Kirsten Nielsen skriver 

om psalm 52: 

 

Den begynder som en individuel bønssalme (if. Gunkel en individuel klagesalme); men den slutter 

som en takkesalme. Som tillidssalmerne (fx Sl 23,6) fremhæver den livet i Guds nærhed, og endelig 

indeholder den træk, der minder om profetiske domstaler som Es 22,16-19, hvor profeten fordømmer 

hofchefen Shebnas hovmod og forkynder Guds straf over ham.131 

 

Psalm 52 hör till fältet klago-, förtröstans- och tackpsalmer, även om det är svårt att bestämma 

genre exakt. Därför vill jag inte utesluta psalmen ur föreliggande studie, som är inriktad på just 

klago-, förtröstans- och tackpsalmer, och har placerat psalmen under rubriken ”Blandformer”. 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ står i v. 9 och 10. Vi går alltså in i Ps 52:8-9, de rättfärdigas hån av den högmodiga och 

fortsätter med Ps 52:10, den bedjandes beskrivning av sin egen rättfärdighet. V. 8 är en 

inledning till citatet av de rättfärdiga i v. 9:132 

 

                                                 
130 Nielsen 2009, 197. 

131 Ibid. 

132 Hossfeld & Zenger 2005, 27. 
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Ps 52:9 ֹו׃ ז ְבַהָּותַֽ ֹע֗ ֹו ָיָּ֜ ב ָעְׁשרֵ֑ ְִּ֭יְבַטח ְבֹר֣ ֫עּוזֵֹ֥ו ַו ים ָמַֽ ים ֱאֹלִה֗ א ָיִשֵ֥ ִֹ֤ ר ל ב  ִ֤ה ַהג ֗  ִהנ 
 Se, mannen gör inte Gud till en skyddsplats och han litade på sin stora rikedom, han 

är stark i sin förstörelse. 

 

Ps 52:10 ד׃ ַֽ ים עֹוָלֵ֥ם ָוע  ֹלִה֗ ד־ֱאָּ֜ ס  ַֽ ְחִתי ְבח  ים ָבַטֵ֥ ֣ית ֱאֹלִהֵ֑ ֲעָנן ְבב  ִַ֣֣ית ַרְּ֭  ַוֲאִנִ֤י׀ ְכַז
 Men jag är såsom ett frodigt olivträd i Guds hus, jag litar på Guds trohet för evigt. 

 

Hossfeld & Zenger skriver: ”While the former trusts in his wealth (v. 9 [---]), the latter trusts in 

God’s steadfast love (v. 10 [---]).”133 Den högmodiga mannen (subjekt) litar (bāṭaḥ) på (be) sin 

stora rikedom (objekt), bedjaren (subjekt) litar (bāṭaḥ) på (be) Guds trohet (ḥæsæd, objekt). 

Den hånade mannen gör inte Gud till sin skyddsplats (māʽōz), utan litar (bāṭaḥ) på sin stora 

rikedom. Att lita på rikedom framställs inte som särskilt positivt, utan som en kontrast till att 

göra Gud till sin skyddsplats. En annan kontrast till den hånade mannens tillit (bāṭaḥ) till 

rikedom är bedjarens tillit (bāṭaḥ) till Guds trohet (ḥæsæd). 

Jepsen skriver att Ps 52:9 förklarar att det är gagnlöst att lita på rikedom.134 Jag vill tillägga 

att det att lita (bāṭaḥ) på rikedom framställs som en kontrast till att göra Gud till sin skyddsplats 

och att lita (bāṭaḥ) på Guds trohet (ḥæsæd) i Ps 52:8-10. 

 

Sammanfattning 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ (analysfråga 1) i Ps 52:8-10? Att lita (bāṭaḥ) på rikedom 

framställs inte som särskilt positivt, utan som en kontrast till att göra Gud till sin skyddsplats 

och att lita (bāṭaḥ) på Guds trohet (ḥæsæd). 

 

Psalm 115: de livlösa avgudarna 

Om psalmen 

Hossfeld & Zengers analys av psalm 115 resulterar i följande struktur:135 

 

v. 1-3 Herrens allsmäktighet 

v. 1 Uppmaning till Herren att visa sin makt 

                                                 
133 Ibid. 

134 Jepsen 1977, 90. 

135 Hossfeld & Zenger 2011, 206. 
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v. 2 Fråga: nationernas hån av Israels Gud 

v. 3 Svar: friheten och makten hos Israels Gud 

v. 4-8 Maktlösheten hos nationernas gudar 

v. 4 Bara produkterna av mänskliga händer 

v. 5-7 Livlösa bilder 

v. 8 Döda tillbedjare 

v. 9-11 Uppmaning att lita på Herren 

v. 9 Uppmaning till Israel 

v. 10 Uppmaning till Arons hus 

v. 11 Uppmaning till dem som fruktar Herren 

v. 12-15 Herrens välsignelse 

v. 16-18 Lovprisning av Herren 

 

I psalmen finns en kontrast mellan gudarna som dyrkas av nationerna och Israels Gud. I v. 4-8 

sägs det att gudarna gör sina tillbedjare lika livlösa som de själva är, medan det i v. 12-15 skissas 

en bild av Herren som en levande och livgivande Gud som välsignar sina tillbedjare. Gudarna 

som dyrkas av nationerna har gjorts (ʽāśā) av människan (v. 4), medan Herren gör (ʽāśā) 

himmel och jord (v. 15).136 

I v. 8 står slutsatsen ”that whoever makes such dead gods and ’trusts’ in them will, or has 

already, become subject to death…”137 Här står bāṭaḥ och versen avgränsas därmed. I v. 9-11 

uppmanas åhörarna att lita på Herren och här återfinns bāṭaḥ tre gånger, en gång i varje vers. 

Perikopen Ps 115:9-11 avgränsas likaså. 

Hossfeld & Zenger skriver att psalmen innehåller ”quite diverse elements: song of lament, 

hymn, priestly teaching or divine oracle, exhortation to trust, and imposition of blessing.”138 

Även om genren är svår att avgöra exakt, vill jag inte utesluta psalmen ur studien, i synnerhet 

eftersom den har något att tillföra diskussionen om otillåtna objekt till bāṭaḥ. 

 

Ord för tillit i psalmen 

Bāṭaḥ framträder som sagt i v. 8, 9, 10 och 11. 

 

                                                 
136 Ibid, 204. 

137 Ibid. 

138 Hossfeld & Zenger 2011, 202. 
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Ps 115:8 ם׃ ַֽ ַ֣ח ָבה  ר־ֹבט  ֵ֑ם ֹכְּ֭ל ֲאׁש  יה  ם ִיְה֣יּו ֹעש   ְכְּ֭מֹוה 
 Som de ska de som gör dem bli, alla som litar på dem. 

 

Ps 115:9  ְְּ֭ש ּוא׃ִי ם ּוָמִגָנ֣ם הַֽ ְזָרָ֖ ֵ֑ה ע  ל ְבַט֣ח ַביהָו  ָרא 
 Israel, lita på Herren! Deras hjälp och skydd är han. 

 

Ps 115:10 ּוא׃ ם ּוָמִגָנ֣ם הַֽ ְזָרָ֖ ֵ֑ה ע  ֣ית ַאְֲּ֭הֹרן ִבְט֣חּו ַביהָו  ב 
 Arons hus, lita på Herren! Deras hjälp och skydd är han. 

 

Ps 115:11  ִּוא׃י ם ּוָמִגָנ֣ם הַֽ ְזָרָ֖ ֵ֑ה ע  ְּ֭הָוה ִבְט֣חּו ַביהָו ֣י ְי  ְרא 
 Ni som fruktar Herren, lita139 på Herren! Deras hjälp och skydd är han. 

 

I v. 8 är ”alla” subjekt till bāṭaḥ och objektet är ”dem”, vilket refererar till ”deras 

avgudar/avgudabilder” (ʽāṣāv) i v. 4, d.v.s. folkens (gōj), se v. 2. Be används som preposition. 

I v. 9, 10 och 11 är det Israel, Arons hus resp. ”ni som fruktar Herren” som är subjekt till 

bāṭaḥ och Herren är objekt. Be används som preposition i alla tre fallen. I Ps 115:9-11 upprepas 

och varieras en tanke i flera på varandra följande, likformigt byggda språkled och de tre 

verserna är parallella. 

Konsekvensen av att lita (bāṭaḥ) på folkens avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv) i v. 8, är att bli som 

de, d.v.s. livlös. Det är alltså inget uppmuntrat objekt att lita (bāṭaḥ) på. 

I Ps 31:6-7 framstod psalmisten som litar (bāṭaḥ) på den trofasta (ʼæmæt) Guden som en 

kontrast till dem som följer tomma avgudar (hævæl). I psalm 115 framstår de livlösa 

avgudarna/avgudabilderna (ʽāṣāv), som gör dem som litar (bāṭaḥ) på dem livlösa, som en 

kontrast till Herren som välsignar. Den sistnämnda uppmanas Israel, Arons hus och de som 

fruktar Herren att lita (bāṭaḥ) på. 

Werner H. Schmidt ställer i sin bok The Faith of the Old Testament: A History frågan vad 

det är i Israels tro som är beständigt genom historien av förändring. Utifrån vilken princip valde 

Israel att ta över religiösa fenomen bland dem som förekom hos de främmande folk som de 

mötte, tolka det som de hade tagit över och avfärda det som inte överensstämde med deras 

grundläggande karaktär?140 

                                                 
139 Septuaginta har ”litar” i stället för uppmaningen ”lita” i alla verser i Ps 115:9-11, men jag har valt att följa den 

masoretiska texten. 

140 Schmidt 1983, 2 och 4. 
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Israel som folk skiljer sig enligt Schmidt från sin omgivande miljö genom förbudet mot 

tillbedjan av främmande gudar och bilder, det finns inga spår av liknande förbud i forna Främre 

Orienten.141 

I denna essens av Israels tro spelar alltså bāṭaḥ en roll. I Ps 31:6-7 stod tilliten (bāṭaḥ) till 

den trofasta (ʼæmæt) Guden i kontrast till följandet av tomma avgudar (hævæl). I Ps 115:8 är 

konsekvensen av att lita (bāṭaḥ) på folkens avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv) att bli som de, d.v.s. 

livlös. I stället uppmanas Israel, Arons hus och de som fruktar Herren att lita (bāṭaḥ) på Herren 

i Ps 115:9, 10 resp. 11. 

Jepsen skriver att den som söker säkerhet hos avgudar/avgudabilder, som t.ex. i Ps 115:8, ska 

få stå där med skammen.142 Konsekvensen av att lita (bāṭaḥ) på folkens avgudar/avgudabilder 

(ʽāṣāv) i Ps 115:8, är mer specifikt att bli som de, d.v.s. livlös. Bāṭaḥ spelar här en roll i, enligt 

Schmidt, essensen av Israels tro: förbudet mot tillbedjan av främmande gudar och bilder. 

 

Sammanfattning 

Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ (analysfråga 1) i Ps 115:8? Att lita (bāṭaḥ) på folkens 

avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv) är inget som uppmuntras. Vilka konsekvenser får det att lita 

(bāṭaḥ) på folkens avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv) (analysfråga 2) i Ps 115:8? Konsekvensen av 

att lita (bāṭaḥ) på folkens avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv) är att bli som de, d.v.s. livlös. Bāṭaḥ 

spelar här en roll i, enligt Schmidt, essensen av Israels tro: förbudet mot tillbedjan av 

främmande gudar och bilder. 

  

                                                 
141 Ibid, 69. 

142 Jepsen 1977, 91. 
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Slutsats 

Frågeställningen för denna uppsats har varit: Vad betecknar bāṭaḥ i relation till motiv och i 

jämförelse med ḥāsā i sin litterära kontext i klago-, förtröstans- och tackpsalmerna? 

Ett av de motiv som här har studerats är andra objekt än Herren till bāṭaḥ. Tillåts de och vilka 

konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på dem (analysfråga 1 och 2)? Resultatet kan presenteras 

med följande lista: 

 

Andra objekt än Herren till bāṭaḥ 

 Psalmistens vän höll det i ett fall inte att lita (bāṭaḥ) på, berättar psalmisten i Ps 41:10. 

Vännen vände sig mot psalmisten och svek honom. 

 Vapen ger ingen räddning (jāšaʽ i hifʽīl), i stället är det Gud som räddar (jāšaʽ i hifʽīl), 

enligt bedjaren i Ps 44:7-8. 

 Förtjänsten av utpressning (ʽošæq) är inte ett tillåtet objekt till bāṭaḥ i Ps 62:9-11, men 

även rikedom i allmänhet och människan, utan Gud och i jämförelse med Gud, står här 

i kontrast till Guds pålitlighet. 

 Människan och furstarna framstår i jämförelse med Herren som mindre pålitliga i Ps 

118:8-9. Att lita på Herren mer än på människor är en levnadsregel som psalmisten 

formulerar utifrån sin erfarenhet av att ha blivit räddad. 

 Rikedom framställs inte som särskilt positivt att lita (bāṭaḥ) på i Ps 52:8-10, utan som 

en kontrast till att göra Gud till sin skyddsplats och att lita (bāṭaḥ) på Guds trohet 

(ḥæsæd). 

 Folkens avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv) är inget som uppmuntras att lita (bāṭaḥ) på i Ps 

115:8. Konsekvensen av att lita (bāṭaḥ) på folkens avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv) är att 

bli som de, d.v.s. livlös. Bāṭaḥ spelar här en roll i, enligt Werner H. Schmidt, essensen 

av Israels tro: förbudet mot tillbedjan av främmande gudar och bilder. I stället för att 

lita (bāṭaḥ) på folkens avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv), uppmanas Israel, Arons hus och 

de som fruktar Herren att lita (bāṭaḥ) på Herren i Ps 115:9, 10 resp. 11. 

 

Ambitionen har varit att fördjupa studiet av det här motivet i artiklarna om bāṭaḥ i TDOT och 

NIDOTTE, i klago-, förtröstans- och tackpsalmerna. Det jag framför allt har tillfört är: 

a) att förståelsen av det icke tillåtna objektet till bāṭaḥ i Ps 62:11 kan vidgas, om man läser 

perikopen Ps 62:9-11 och psalmen i sin helhet, till att innefatta människan, utan Gud 

och i jämförelse med Gud. 
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b) att konsekvensen av att lita (bāṭaḥ) på folkens avgudar/avgudabilder (ʽāṣāv) i Ps 115:8 

är att bli som de, d.v.s. livlös. I stället uppmanas Israel, Arons hus och de som fruktar 

Herren att lita (bāṭaḥ) på Herren i Ps 115:9, 10 resp. 11. 

Ett annat av de motiv som har undersökts i denna uppsats är vilka konsekvenser det får att 

lita (bāṭaḥ) på Gud (analysfråga 2). Konsekvenserna räddning och frånvaro av skam (bōš) kan 

illustreras med följande modell: 

 

 

Räddning är en förväntad konsekvens av att lita (bāṭaḥ) på Gud också i Ps 86:2, men här står 

bāṭaḥ inte tillsammans med bōš. Likaså är räddning en konsekvens av att lita (bāṭaḥ) på Gud i 

Ps 28:6-7 utan att bōš nämns i sammanhanget och här är räddningen närvarande för psalmisten. 

Walter Moberly lyfter i sin artikel om bāṭaḥ i NIDOTTE fram en konsekvens av att lita på 

Gud, då han skriver att det finns ett samband mellan mänsklig tillit och gudomlig räddning. Jag 

har sökt att fördjupa den iakttagelsen och tillför framför allt att räddningen i Ps 22:4-6; 25:2 

och 31:15-19 innebär en frånvaro av skam (bōš) samt att räddningen i Ps 28:6-7 är närvarande 

för psalmisten. 

Kan motiv i den livsförståelse som tempelteologin uttrycker sättas i samband med 

användningen av bāṭaḥ (analysfråga 3)? Motiv i tempelteologin kan sättas i samband med 

ovanstående modell. I tempelteologins dualistiska livsförståelse existerar det enligt Fredrik 

Lindström bredvid Guds maktsfär ett fientligt område som attackerar den bedjande. Räddning 

 

Tillit (bāṭaḥ) till Gud 

i Ps 22:4-6; 25:2 och 31:15-19 

räddning 

bōš 

(få stå där med skammen 

och vanäran) 

motiverar 

bedömningen att ha rätt 

bedömningen att ha satsat fel 

inte 
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betyder befrielse från fiendernas område. I Ps 25:2 och 31:15-19 står det uttryckligen om 

fiender. Psalmisten ber här om att bli räddad från fienderna. 

Enligt tempelteologin är vidare ära förbundet med räddning som kommer från Gud. I Ps 22:4-

6; 25:2 och 31:15-19 har vi sett att räddningen innebär en frånvaro av skam och vanära (bōš). 

Lindström skriver att tillit är oskiljaktigt förenad med erfarenheten av Guds befriande 

närvaro. I denna uppsats har sambandet mellan att lita (bāṭaḥ) på Gud och räddning studerats i 

följande perikoper: Ps 22:4-6; 25:2; 28:6-7; 31:15-19 och 86:2. 

Finns det andra motiv som kan sättas i samband med användningen av bāṭaḥ (analysfråga 

4)? I Ps 22:4-6 och Ps 31:15-19 tar sig tilliten (bāṭaḥ) till Gud uttryck i ett rop (zāʽaq/qārāʼ) till 

Gud. I Ps 86:1b-7 beskrivs den som litar (bāṭaḥ) på Gud som någon som ropar (qārāʼ) till sin 

herre hela dagen. I Ps 62:9 uppmanas folket att lita (bāṭaḥ) på och hälla ut (šāfak) sitt hjärta 

inför Gud, vilket har förståtts som att säga allt, även klagan, att visa det som man har inombords 

inför Gud. 

Subjektet till bāṭaḥ i qal har aldrig varit Herren i denna uppsats, men subjektet till bāṭaḥ i 

hifʽīl i Ps 22:10 är Herren. I Ps 22:10 orsakar Herren psalmisten att lita (bāṭaḥ i hifʽīl). På temat 

”subjekt” kan nämnas att subjektet till bāṭaḥ (i qal) i Ps 86:2 beskrivs som Guds tjänare och 

någon som är trogen (ḥāsῑd). 

I Ps 31:6-7 framstår psalmisten som litar (bāṭaḥ) på den trofasta (ʼæmæt) Guden som en 

kontrast till dem som följer tomma avgudar (hævæl). 

Det ord som har jämförts med bāṭaḥ i denna uppsats är ḥāsā. Vad har bāṭaḥ och ḥāsā 

gemensamt och vad skiljer dem åt (analysfråga 5)? Bāṭaḥ i Ps 25:2 och ḥāsā i Ps 25:19-20 samt 

bāṭaḥ i Ps 31:15-19 och ḥāsā i Ps 31:2 har samma ännu inte inträffade, men förväntade 

konsekvens: att inte få stå där med skammen (bōš), utan att bli räddad. Dessutom har bāṭaḥ och 

ḥāsā i ovanstående fyra fall samma subjekt (psalmisten) och samma objekt (Gud). I psalm 25 

står därtill i nära anslutning till bāṭaḥ i v. 2 och ḥāsā i v. 19-20 verbet qāwā (=att vänta på). 

Alla dessa likheter bidrar till bedömningen att bāṭaḥ och ḥāsā är överlappande och synonyma 

i, allra tydligast, psalm 25, men även i psalm 31 (v. 15-19 och v. 2). De skulle kunna ersätta 

varandra. 

I Ps 118:8-9 illustreras en skillnad mellan bāṭaḥ och ḥāsā. Bāṭaḥ kan anta olika objekt – både 

Gud och andra objekt – medan ḥāsā i Psaltaren enbart antar Gud som objekt. Bāṭaḥ och ḥāsā 

är inte utbytbara och synonyma i Ps 118:8-9. En annan skillnad mellan bāṭaḥ och ḥāsā är att de 

har olika grundbetydelser. Bāṭaḥ betyder att ”lita på”, medan ḥāsā betyder att ”söka skydd” och 

symboliskt att ”lita på”. 
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Att bāṭaḥ och ḥāsā är utbytbara i vissa sammanhang (men inte i alla!) kan illustreras med 

följande mall från inledningen:  

 

Överlappning 

 

 

Används bāṭaḥ på olika sätt i olika genrer (analysfråga 6)? Räddningen, som en konsekvens av 

att lita (bāṭaḥ) på Gud i Ps 28:6-7, är redan närvarande, till skillnad från räddningen i Ps 25:2; 

31:15-19 och 86:2, där det också finns ett samband mellan mänsklig tillit (bāṭaḥ) och gudomlig 

befrielse. Räddning är en konsekvens av att lita (bāṭaḥ) på Gud också i Ps 22:4-6 och där är 

räddningen närvarande, men inte för bedjaren utan för fäderna som han hänvisar till. Att 

räddningen är närvarande för psalmisten är alltså något som skiljer användningen av bāṭaḥ i 

genren tackpsalmer (Ps 28:6-7) från klagopsalmer (Ps 22:4-6; 25:2; 31:15-19 och 86:2). 

 

  

Bāṭaḥ Ḥāsā 
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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att få en fördjupad förståelse av vad bāṭaḥ betecknar 

i relation till motiv och i jämförelse med ḥāsā i sin litterära kontext i klago-, förtröstans- och 

tackpsalmerna. Frågeställningen – Vad betecknar bāṭaḥ i relation till motiv och i jämförelse 

med ḥāsā i sin litterära kontext i klago-, förtröstans- och tackpsalmerna? – har delats upp i 

följande analysfrågor: 

1. Tillåts andra objekt än Herren till bāṭaḥ? 

2. Vilka konsekvenser får det att lita (bāṭaḥ) på Gud resp. andra objekt? 

3. Kan motiv i den livsförståelse som tempelteologin uttrycker sättas i samband med 

användningen av bāṭaḥ? 

4. Finns det andra motiv som kan sättas i samband med användningen av bāṭaḥ? 

5. Vad har bāṭaḥ och ḥāsā gemensamt och vad skiljer dem åt? 

6. Används bāṭaḥ på olika sätt i olika genrer? 

Jag har använt en metod för ordstudier, baserad på Moisés Silvas bok Biblical Words and 

Their Meaning och John H. Waltons artikel ”Principles for Productive Word Study”. Därtill har 

jag använt formkritik och poetisk analys. 

I relation till Alfred Jepsens och Walter Moberlys artiklar om bāṭaḥ i TDOT och NIDOTTE 

har jag tillfört en fördjupande studie av motiven ”andra objekt än Herren till bāṭaḥ” och 

”samband mellan mänsklig tillit och gudomlig befrielse”. Jag har också relaterat användningen 

av bāṭaḥ till motiv i den tempelteologi som Fredrik Lindström beskriver. 

Elva psaltarpsalmer har studerats i huvuddelen. 
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